
 
 

 

Dokument Informacyjny  

Internet Media Services S.A. 

z siedzibą w Warszawie 

 
sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii A, B, C, D i E do obrotu 

na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez 

Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 

 

 
Niniejszy dokument informacyjny został sporządzony w związku z ubieganiem się o wprowadzenie instrumentów 

finansowych objętych tym dokumentem do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę 

Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., przeznaczonym głównie dla spółek, w których inwestowanie może być 

związane z wysokim ryzykiem inwestycyjnym. 

 

Wprowadzenie instrumentów finansowych do obrotu w alternatywnym systemie obrotu nie stanowi dopuszczenia ani 

wprowadzenia tych instrumentów do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów 

Wartościowych w Warszawie S.A. (rynku podstawowym lub równoległym). 

 

Inwestorzy powinni być świadomi ryzyka jakie niesie ze sobą inwestowanie w instrumenty finansowe notowane w 

alternatywnym systemie obrotu, a ich decyzje inwestycyjne powinny być poprzedzone właściwą analizą, a także, jeżeli 

wymaga tego sytuacja, konsultacją z doradcą inwestycyjnym. 

 

Treść niniejszego dokumentu informacyjnego nie była zatwierdzana przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie 

S.A. pod względem zgodności informacji w nim zawartych ze stanem faktycznym lub przepisami prawa. 

 

 

 

 

Autoryzowany Doradca 
 

 
Warszawa, dnia 07.12.2011 roku 



2 
 

 

1 Wstęp 
Dane Spółki 

 

Internet Media Services S.A. 

Ul. Puławska 465, 02-844 Warszawa 

Tel.: +48 22 870 67 76 

Fax.:+48 22 870 67 33 

e-mail: biuro@ims.fm 

strona internetowa: www.ims.fm 

 

 

Dane autoryzowanego doradcy 

 

Dom Inwestycyjny Investors  Spółka Akcyjna 

ul. Mokotowska 1, 00-640 Warszawa 

tel. +48 22 378 9190 

fax +48 22 378 9191 

e-mail: di@investors.pl 

strona internetowa: www.investors.pl 

 

 

Liczba, rodzaj, jednostkowa wartość nominalna i oznaczenie emisji instrumentów finansowych wprowadzanych do obrotu w 

alternatywnym systemie obrotu: 

 

Na podstawie niniejszego Dokumentu Informacyjnego, wprowadza się do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na 

rynku NewConnect, prowadzonym przez GPW: 

 2.500.000 Akcji zwykłych na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 0,02 zł każda i łącznej wartości nominalnej 50.000 

zł 

 22.500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 0,02 zł każda i łącznej wartości nominalnej 

450.000 zł 

 1.241.820 akcji zwykłych na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 0,02 zł każda i łącznej wartości nominalnej 

24.836,40 zł 

 6.324.341 akcji zwykłych na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 0,02 zł każda i łącznej wartości nominalnej 

126.486,82 zł 

 350.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E, o wartości nominalnej 0,02 zł każda i łącznej wartości nominalnej 7.000 zł 

 

mailto:biuro@ims.fm
http://www.ims.fm/
mailto:di@investors.pl
http://www.investors.pl/
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2 Czynniki ryzyka 
 

2.1 Czynniki ryzyka związane z otoczeniem Spółki 

Ryzyko związane z czynnikami politycznymi i ekonomicznymi w Polsce i w krajach działalności spółek zależnych 

Działalność Spółki jest uzależniona od takich czynników jak: 

 poziom PKB, 

 tempo wzrostu gospodarczego, 

 wielkość wydatków publicznych,  

 inflacja, 

 podatki, 

 poziom bezrobocia, 

 zmiany ustawodawstwa, 

 znaczące wahania kursów walut,   

Niekorzystna zmiana jednego lub kilku z wyżej wymienionych czynników zarówno w Polsce, jak i w krajach działalności 

spółek zależnych może mieć negatywny wpływ na działalność oraz wyniki finansowe Spółki. Są to jednak czynniki 

zewnętrzne, na które Emitent nie ma wpływu. Nie można zagwarantować, że popyt w segmentach rynku związanego 

z audiomarketingiem, aromomarketingiem i videomarketingiem utrzyma stały poziom wzrostu. Dostępne analizy rynku i 

tendencje pokazują, że najbliższe lata prawdopodobnie będą charakteryzowały się ciągłym mocnym rozwojem w tej branży. 

Istnieje pewne ryzyko cofnięcia się obecnej dobrej koniunktury w polskiej gospodarce.  

 

Ryzyko związane z regulacjami prawnymi 

Zagrożeniem dla działalności Emitenta mogą być zmieniające się przepisy prawa. Istotne znaczenie dla działalności Emitenta 

mają zmiany w zakresie przepisów prawa podatkowego, przepisów prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, a w 

szczególności przepisy prawa autorskiego: Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych 

(Dz.U.06.90.631), Rozporządzenia Ministra Kultury
 
z dnia 24 lutego 2003 r. w sprawie wysokości procentu wpłat na Fundusz 

Promocji Twórczości (Dz.U.03.41.354), Rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 2 czerwca 2003 r. w sprawie określenia 

kategorii urządzeń i nośników służących do utrwalania utworów oraz opłat od tych urządzeń i nośników z tytułu ich 

sprzedaży przez producentów i importerów (Dz.U.03.105.991), Rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 27 czerwca 2003 r. w 

sprawie opłat uiszczanych przez posiadaczy urządzeń reprograficznych (Dz.U.03.132.1232). 

 

Ponadto zmiana regulacji prawnych organizacji zarządzających prawami autorskimi (takich jak ZAiKS, SAWP, ZPAV, STOART 

etc) oraz wzrost opłat z tytułu wykorzystywania utworów muzycznych, może wpłynąć na obniżenie marży realizowanej 

przez Grupę IMS i Emitenta.  

 

W przypadku zrealizowania się powyższych przewidywań Grupa IMS może ograniczyć powyższe ryzyko poprzez zwiększenie 

ceny oferowanych usług lub poprzez proponowanie takich kompozycji utworów muzycznych, które nie wymagają opłat 

autorskich. 

 

Ryzyko podatkowe 

Zmiany w prawie podatkowym mogą mieć istotny wpływ na działalność Spółki. Zmiany te oraz trudności interpretacyjne 

związane ze stosowaniem nowych przepisów utrudniają prowadzenie działalności gospodarczej, w tym planowanie 

podatkowe, co może mieć negatywny wpływ na działalność Spółki.  
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2.2 Czynniki ryzyka związane z działalnością Spółki 

Ryzyko niepowodzenia strategii Spółki 

Celem strategicznym Spółki jest długoterminowy wzrost wartości Spółki dla akcjonariuszy poprzez osiąganie coraz lepszych  

wyników finansowych dzięki realizowaniu nowych kierunków rozwoju, unowocześnianiu technologii, docieraniu do nowych 

klientów, co zgodnie z założeniami opracowanej wieloletniej strategii rozwoju powinno doprowadzić także do stopniowego 

zwiększania rentowności działalności operacyjnej Spółki.  

Istnieje ryzyko wystąpienia czynników niezależnych od Spółki, które mogą przeszkodzić w realizacji założonej strategii: 

 wzrost konkurencji na rynku krajowym i europejskim, 

 wystąpienie kryzysu gospodarczego, 

 wprowadzenie rozporządzeń, dyrektyw lub innych przepisów regulujących rynek, które mogłyby wpłynąć na warunki 

handlowe stosowane przez Emitenta. 

W przypadku wystąpienia czynników opisanych powyżej Zarząd Spółki zmodyfikuje strategię rozwoju dla Spółki, jak również 

jej spółek zależnych tak, by umożliwić realizację celów strategicznych Spółki (wzrost wartości Spółki dla jej akcjonariuszy). 

 

Ryzyko związane z akwizycją innego podmiotu 

Podstawowym ryzykiem podczas realizacji strategii rozwoju w drodze akwizycji innych podmiotów jest trudność oceny 

sytuacji finansowej i biznesowej podmiotów będących przedmiotem inwestycji. W przypadku zrealizowania się takiego 

ryzyka, zakup spółki może mieć negatywny wpływ na wyniki skonsolidowane przyszłej grupy Spółki. 

Zarząd Spółki zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań, by ograniczyć możliwość zaistnienia takiego ryzyka. Zarząd Spółki 

wybierając potencjalne spółki do akwizycji skupi się na przedsiębiorstwach rentownych, o dobrych perspektywach wzrostu. 

Ponadto Spółka przeprowadzi pełne badanie due diligence potencjalnego przedmiotu akwizycji, mające na celu rozpoznanie 

i zminimalizowanie wszelkich ryzyk związanych z przeprowadzeniem transakcji. 

 

Ryzyko związane z rozwojem rynku handlowego i usług 

Poziom sprzedaży detalicznej w sieciach handlowych wpływa pośrednio na biznes Emitenta. Zmiany wielkości sprzedaży 

detalicznej u klientów Emitenta mogą spowolnić wzrost Spółki przede wszystkim w zakresie sprzedaży reklam. Ponadto 

istnieje ryzyko związane z rozwojem dystrybucji reklam przez tradycyjne środki masowego przekazu. Rozwój tradycyjnych 

kanałów dystrybucji reklam, zmiana technologii, zmiana cen reklam oraz preferencji klientów Emitenta może wpłynąć 

negatywnie na wyniki realizowane przez Emitenta. 

 

Ryzyko związane z pojawieniem się nowych technologii 

Ciągły rozwój technologii niesie za sobą potrzebę ponoszenia stałych kosztów związanych z pracami badawczo-

rozwojowymi oraz udoskonaleniem już istniejących produktów Emitenta. Istnieje ryzyko, iż w przyszłości może zaistnieć 

konieczność poniesienia znacznych nakładów inwestycyjnych, których to Emitent nie byłby wstanie pokryć, co może 

wpłynąć negatywnie na pozycję Emitenta na rynku oraz jego wyniki finansowe. 

 

Drugim aspektem tego ryzyka jest zagrożenie stworzenia nowej technologii związanej z oferowanymi produktami przez 

konkurencję. Może to skutkować znaczną obniżką kosztów świadczenia usług przez konkurencję co może wpłynąć 

negatywnie na wyniki finansowe realizowane przez Emitenta. 

 

Ryzyko szkód poczynionych klientom na skutek wadliwej pracy urządzeń IMS 

Emitent posiada swoje urządzenia techniczne w kilku tysiącach punktów handlowych głównie na terenie Polski, ale również 

poza jej granicami. Obsługiwane urządzenia są skomunikowane poprzez łącza internetowe i satelitarne z siedzibą Emitenta. 

Istnieje ryzyko zaprzestania działania urządzenia z powodów wewnętrznych (wadliwej konstrukcji, błędów w produkcji) jak i 

zewnętrznych (problemy z łączami satelitarnymi, dostępem do Internetu). Wszystkie przerwy w dostawie usług przez 

Emitenta spowodowane wadami technicznymi urządzeń mogą skutkować w roszczeniach reklamacyjnych i powodować 

wypłatę odszkodowań przez Emitenta. 

 

Ryzyko uzależnienia świadczenia usług Spółki od umów podpisanych z partnerami handlowymi 

Emitent realizuje swoje usługi w obiektach klienta, m.in.  w galeriach i sieciach handlowych. Emitent podpisuje wieloletnie 

kontrakty, głównie na okres 3 lat, na podstawie których może realizować usługi z zakresu marketingu sensorycznego w 
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powyższych obiektach. Istnieje ryzyko, iż ze względu na zmianę polityki działalności galerie, sieci handlowe lub inni 

partnerzy wypowiedzą lub nie przedłużą zawartych umów, co wpłynie na obniżenie przychodów realizowanych przez 

Emitenta. 

 

Aby ograniczyć powyższe ryzyko, niektóre umowy zawierane przez Emitenta obwarowane są karami umownymi, 

pozwalającymi na pokrycie części utraconych przychodów. Ponadto w przypadku świadczenia usług audiomarketingowych 

umowy zawierane z galeriami i sieciami handlowymi obejmują podział zysków z emisji reklam pomiędzy Emitentem a 

danym kontrahentem. Galerie handlowe lub sieci handlowe za udostępnienie swojej powierzchni dostają określony procent 

wypracowanego zysku Emitenta, co istotnie ogranicza ryzyko zerwania umowy. 

 

Sezonowość sprzedaży usług  

Przychody osiągane przez Grupę IMS z tytułu emisji reklam video i audio podlegają sezonowości. Grupa IMS odnotowuje 

wzrost sprzedaży reklam w okresach zwiększonej konsumpcji w punktach sprzedaży (akumulacja sprzedaży następuje w IV 

kwartale roku) , jak również mniejsze obroty w okresach wakacyjnych, kiedy to spadają przychody u największych klientów 

Emitenta (sieci handlowe, galerie handlowe, sieci sklepów). Powyższe czynniki mogą przejściowo wpłynąć na stabilność 

osiąganych wyników Grupy IMS, jak również Emitenta.  

 

Ryzyko utraty kluczowych pracowników 

Jednym z najbardziej wartościowych aktywów Emitenta są pracownicy, w szczególności kadra menedżerska i 

przedstawiciele handlowi. W przypadku przejścia kluczowych pracowników do firm konkurencyjnych, istniałoby ryzyko, iż 

firmy te mogłyby stać się istotnymi konkurentami wobec Emitenta. 

W celu zapobiegania ryzyku utraty kluczowych pracowników Spółka prowadzi politykę kadrową mającą na celu budowanie 

więzi pracowników ze Spółką, efektywne motywowanie pracowników oraz zapewnienie rozwoju pracowników poprzez 

szkolenia, ponadto Spółka wprowadziła program opcji menedżerskich (patrz również 5.19). 

 

Ponadto pozostałe ryzyka związane z działalnością Grupy Kapitałowej IMS zostały uwzględnione w Sprawozdaniu z 

działalności Grupy Kapitałowej Internet Media Services za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku, patrz punkt 6.1. 

2.3 Czynniki ryzyka majątkowe 

Ryzyko utraty istotnych środków majątku trwałego objętego leasingiem 

Z uwagi na fakt, iż ponad 50% środków trwałych Grupy IMS użytkowana jest na podstawie umów leasingu finansowego, 

istnieje ryzyko, iż w przypadku istotnego pogorszenia się sytuacji finansowej Grupy IMS, Grupa może utracić powyższe 

środki, a to uniemożliwi jej prowadzenie dotychczasowej działalności. 

 

Opisywane ryzyko jest ograniczone, z uwagi na fakt, iż Grupa IMS,  jest w stanie na bieżąco realizować swoje zobowiązania i 

nie ma problemów z płynnością. 

2.4 Czynniki ryzyka związane z rynkiem kapitałowym  

Ryzyko związane z zawieszeniem notowań lub wykluczeniem akcji wprowadzanych do obrotu  

Organizator Alternatywnego Systemu, zgodnie z §11 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu GPW, może zawiesić 

obrót instrumentami finansowymi na okres nie dłuższy niż 3 miesiące.  

Organizator Alternatywnego Systemu może zawiesić obrót instrumentami:  

 na wniosek Emitenta, 

 jeżeli uzna, że wymaga tego interes i bezpieczeństwo uczestników obrotu,  

 jeżeli emitent narusza przepisy obowiązujące w alternatywnym systemie,  

 przed podjęciem decyzji o wykluczeniu instrumentów finansowych,  

 w przypadku niewykonywania przez emitenta obowiązków określonych w rozdziale V Regulaminu ASO.  
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Na podstawie §18 ust. 7 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Organizator Alternatywnego Systemu może zawiesić 

obrót instrumentami finansowymi emitenta w przypadku:  

 rozwiązania lub wygaśnięcia umowy z Autoryzowanym Doradcą przed upływem okresu 1 roku od dnia pierwszego 

notowania, z wyłączeniem rozwiązania umowy na podstawie zwolnienia,  

 wyrażenia przez Organizatora Alternatywnego Systemu sprzeciwu, co do wykonywania obowiązków Autoryzowanego 

Doradcy na podstawie zmienionej lub nowej umowy zawartej ze Spółką,  

 zawieszenia prawa do działania Autoryzowanego Doradcy w alternatywnym systemie,  

 skreślenia Autoryzowanego Doradcy z listy Autoryzowanych Doradców,  

 jeżeli uzna, że wymaga tego bezpieczeństwo obrotu w Alternatywnym Systemie lub interes uczestników tego obrotu.  

Ponadto, zgodnie z §20 ust. 3 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu GPW, jako Organizator Alternatywnego 

Systemu może zawiesić obrót instrumentami finansowymi Spółki w przypadku:  

 rozwiązania lub wygaśnięcia umowy z Animatorem Rynku przed upływem 2 lat, licząc od dnia pierwszego notowania 

instrumentów finansowych Spółki na rynku kierowanym zleceniami lub  

 zawieszenia prawa do działania Animatora Rynku lub wykluczenia go z tego działania, do czasu zawarcia i wejścia w 

życie nowej umowy z Animatorem Rynku albo Market Makerem, przy czym w przypadku zawarcia umowy z Market 

Makerem wznowienie notowań może nastąpić wyłącznie na rynku kierowanym cenami.  

Podobnie, zgodnie z §21 ust. 2 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu GPW jako Organizator Alternatywnego 

Systemu, może zawiesić obrót instrumentami finansowymi Spółki w przypadku:  

 rozwiązania lub wygaśnięcia umowy z Market Makerem na rynku kierowanym cenami lub  

 zawieszenia prawa do działania Market Makera lub wykluczenia go z tego działania,  

 do czasu zawarcia i wejścia w życie nowej umowy z Market Makerem albo umowy z Animatorem Rynku. Przy czym, w 

przypadku zawarcia umowy z Animatorem Rynku wznowienie notowań może nastąpić wyłącznie na rynku kierowanym 

zleceniami, w systemie notowań określonym przez Organizatora Alternatywnego Systemu.  

Zgodnie z §12 tego Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu GPW może wykluczyć instrumenty finansowe z obrotu:  

 na wniosek emitenta, z zastrzeżeniem możliwości uzależnienia decyzji w tym zakresie od spełnienia przez emitenta 

dodatkowych warunków,  

 jeżeli uzna, że wymaga tego interes i bezpieczeństwo uczestników obrotu,  

 wskutek ogłoszenia upadłości emitenta albo w przypadku oddalenia przez sąd wniosku o ogłoszenie upadłości z 

powodu braku środków w majątku emitenta na zaspokojenie kosztów postępowania,  

 wskutek otwarcia likwidacji emitenta.  

Obligatoryjnie wykluczane są z Alternatywnego Systemu Obrotu na Rynku NewConnect instrumenty finansowe spółki w 

następujących sytuacjach: gdy wynika to wprost z przepisów prawa, gdy zbywalność tych instrumentów stała się 

ograniczona, w przypadku zniesienia dematerializacji tych instrumentów lub po upływie 6 miesięcy od dnia 

uprawomocnienia się postanowienia o ogłoszeniu upadłości spółki, obejmującej likwidację jej majątku, lub postanowienia o 

oddaleniu przez sąd wniosku o ogłoszenie tej upadłości z powodu braku środków w majątku spółki na zaspokojenie kosztów 

postępowania.  

Przed podjęciem decyzji o wykluczeniu instrumentów finansowych z obrotu, GPW może zawiesić obrót tymi instrumentami 

finansowymi. W takiej sytuacji zawieszenie obrotu może trwać dłużej niż 3 miesiące.  

Ponadto zgodnie z §16 ust. 1 pkt 2 i 3 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, jeżeli Spółka nie wykonuje obowiązków 

określonych w rozdziale V ww. Regulaminu Organizator Alternatywnego Systemu może:  

 zawiesić obrót instrumentami finansowymi emitenta w alternatywnym systemie,  

 wykluczyć instrumenty finansowe emitenta z obrotu w alternatywnym systemie.  

W przypadku, gdy decyzja o zawieszeniu instrumentów finansowych Spółki jest wydawana jako sankcja za niewykonywanie 

przez Spółki obowiązków określonych w Regulaminie Alternatywnego Systemu Obrotu, okres zawieszenia obrotu może 

trwać dłużej niż 3 miesiące.  

Spółka nie może zagwarantować, iż powyżej opisane sytuacje nie będą miały miejsca w odniesieniu do jej instrumentów 

finansowych.  

Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, do instrumentów finansowych wprowadzonych 

do alternatywnego systemu obrotu znajdują zastosowanie postanowienia art. 78 ust. 2 – 4 ustawy o obrocie instrumentami 

finansowymi. Przepisy te określają sytuacje, gdy ze względu na bezpieczeństwo obrotu w alternatywnym systemie obrotu 
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lub interes inwestorów, wprowadzenie lub rozpoczęcie obrotu instrumentami finansowymi w alternatywnym systemie 

obrotu może zostać wstrzymane oraz wskazują przypadki, gdy obrót instrumentami finansowymi może zostać zawieszony 

lub instrumenty finansowe wykluczone z obrotu w alternatywnym systemie obrotu.  

Zgodnie z art. 78 ust 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi w przypadku gdy wymaga tego bezpieczeństwo obrotu 

lub jest zagrożony interes inwestorów, firma inwestycyjna organizująca alternatywny system obrotu, na żądanie KNF, 

wstrzymuje wprowadzenie instrumentów finansowych do obrotu w tym alternatywnym systemie obrotu lub wstrzymuje 

rozpoczęcie obrotu wskazanymi instrumentami finansowymi na okres nie dłuższy niż 10 dni.  

W przypadku gdy obrót określonymi instrumentami finansowymi jest dokonywany w okolicznościach wskazujących na 

możliwość zagrożenia prawidłowego funkcjonowania alternatywnego systemu obrotu lub bezpieczeństwa obrotu 

dokonywanego w tym alternatywnym systemie obrotu, lub naruszenia interesów inwestorów, na żądanie KNF, firma 

inwestycyjna organizująca alternatywny system obrotu, na podstawie art. 78 ust. 3 ustawy o obrocie instrumentami 

finansowymi, zawiesza obrót tymi instrumentami finansowymi na okres nie dłuższy niż miesiąc.  

Ustawa o obrocie instrumentami finansowymi (art. 78. ust 4), przewiduje wykluczenie z obrotu, na żądanie KNF, 

instrumentów finansowych, w przypadku gdy obrót nimi zagraża w sposób istotny prawidłowemu funkcjonowaniu 

alternatywnego systemu obrotu lub bezpieczeństwu obrotu dokonywanego w tym alternatywnym systemie obrotu, lub 

powoduje naruszenie interesów inwestorów.  

Ryzyko związane z karami administracyjnymi nakładanymi przez KNF  

Niedopełnienie przez Spółkę obowiązku zgłoszenia w ciągu 14 dni faktu wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu 

instrumentów finansowych do ewidencji prowadzonej przez Komisję Nadzoru Finansowego może, zgodnie z art. 10 ust. 5 

ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do 

zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U.09.185.1439 j.t.), pociągać za sobą karę 

administracyjną, to jest karę pieniężną do wysokości 100.000 PLN (sto tysięcy złotych) nakładaną przez KNF.  

Ponadto KNF może nałożyć na Spółkę inne kary administracyjne za niewykonanie obowiązków wynikających z powołanej 

powyżej ustawy o ofercie publicznej oraz ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi 

(Dz.U.05.183.1538 z późn. zm.). Wspomniane sankcje wynikają z art. 169-174 ustawy o obrocie instrumentami 

finansowymi. W szczególności KNF może nałożyć karę pieniężną na emitenta na podstawie art. 176 i 176a ustawy o obrocie 

instrumentami finansowymi za niewykonanie obowiązków, o których mowa w art. 157, 158, 160 oraz art. 5 ustawy o 

obrocie instrumentami finansowymi. Ponadto ww. sankcje wynikają także z art. 96 i 97 ustawy o ofercie publicznej i 

warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.  

Ryzyko wahań cen i niskiej płynności akcji  

Akcje Spółki nie były do tej pory notowane na żadnym rynku regulowanym lub w alternatywnym systemie obrotu. Nie ma 

więc pewności, że papiery wartościowe Spółki będą przedmiotem aktywnego obrotu po ich wprowadzeniu do obrotu w 

alternatywnym systemie obrotu. Cena akcji może podlegać wysokim wahaniom na skutek szeregu czynników, w tym między 

innymi:  

 postrzegania Spółki jako ryzykownej z powodu charakteru branży, w ramach której prowadzona jest działalność, 

 zmian wyników operacyjnych Spółki,  

 liczby oraz płynności notowanych akcji,  

 poziomu inflacji,  

 zmiany globalnych, regionalnych lub krajowych czynników ekonomicznych i politycznych oraz sytuacji na innych 

światowych rynkach papierów wartościowych.  

Ponadto zwraca się uwagę, że akcje spółek notowanych w Alternatywnym Systemie Obrotu mogą charakteryzować się 

relatywnie niską płynnością. Z tego względu mogą występować trudności w sprzedaży dużej liczby akcji w krótkim okresie. 

Jednocześnie decyzja jednego podmiotu o sprzedaży dużej ilości akcji może powodować obniżenie cen akcji będących 

przedmiotem obrotu. 

Ryzyko związane z różną ceną emisyjną akcji, jak również różnymi cenami sprzedaży dotychczasowych akcji 

Emitent wprowadza na rynek NewConnect akcje serii A, B, C, D i E. Akcje serii A oraz serii B powstały na mocy uchwały o 

przekształceniu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną. Akcje serii A są akcjami objętymi przez 

wspólników w wyniku przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną w zamian za udziały, z kolei 

akcje serii B zostały pokryte przez wspólników wkładami pieniężnymi w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego 

spółki przy przekształceniu. Pozostałe serie akcji wprowadzanych na NewConnect były obejmowane w drodze subskrypcji 
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prywatnej na podstawie stosownych uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 25 sierpnia 2008 

roku (akcje serii C), 17 czerwca 2009 roku (akcje serii D) oraz 30 czerwca 2010 roku (akcje serii E). Akcje serii C, D, E zostały 

objęte po różnej cenie emisyjnej. Różna cena akcji wynikała z dwóch głównych czynników, tj. sytuacji rynkowej i wyników 

finansowych Emitenta oraz indywidualnych negocjacji Zarządu z potencjalnymi inwestorami. Skutkiem powyższego, przed 

rozpoczęciem kryzysu gospodarczego - w roku 2008 Spółka Internet Media Services uplasowała emisję po najwyższych 

cenach. W kolejnych zaś latach, w związku z kryzysem gospodarczym i pogorszeniem wyników finansowych Emitenta 

uplasowana emisja akcji serii D i E była realizowana po niższych wartościach. Ponadto w ciągu wieloletniej historii 

działalności Emitenta akcjonariusze dokonywali sprzedaży obecnych akcji, po różnych cenach w stosunku do cen emisyjnych 

poszczególnych serii akcji. 

W związku z objęciem akcji po różnych cenach emisyjnych, jak również po różnych cenach sprzedaży, powstaje ryzyko, że 

kurs notowania akcji na rynku NewConnect może być niższy niż cena emisyjna lub sprzedaży akcji danej serii. Opisywane 

ryzyko jest typowe dla obrotu publicznego instrumentami finansowymi i powinno być brane pod uwagę w przypadku 

realizacji inwestycji. 

Ryzyko związane z zamiarami wprowadzenia akcji serii F1, F2, F3 na rynek NewConnect 

W dniu 4 stycznia 2011 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki IMS SA podjęło uchwałę nr 4 w sprawie przyjęcia 

Programu Motywacyjnego na lata 2011 – 2013 dla wybranych menedżerów i współpracowników spółek Grupy IMS. 

Opisywany program zakłada emisję bezpłatnych warrantów subskrypcyjnych serii A1, A2 i A3, uprawniających ich 

posiadaczy do objęcia akcji Spółki IMS SA serii F1, F2 i F3, pod warunkiem spełnienia kryteriów określonych w Regulaminie 

Programu Motywacyjnego. Uchwałą nr 6 NWZ IMS S.A. zostało przyjęte warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego 

Spółki IMS SA w drodze emisji akcji serii F1, F2 i F3, o wartości nominalnej 0,02 zł (dwa grosze) każda.  

 

Opisywana sytuacja może implikować ryzyko podaży akcji obejmowanych przez osoby uczestniczące w Programie 

Motywacyjnym po cenie nominalnej, co może doprowadzić w konsekwencji do spadku cen akcji notowanych. W celu 

zmniejszenia tego ryzyka Regulamin Programu Motywacyjnego przewiduje zasadę, zgodnie z którą warunkiem uczestnictwa 

w Programie Motywacyjnym jest między innymi podpisanie przez beneficjenta Programu Motywacyjnego oraz spółkę 

umowy uczestnictwa, w której beneficjent Programu Motywacyjnego zobowiązuje się do niezbywania akcji uzyskanych w 

ramach programu przez okres sześciu miesięcy od dnia objęcia akcji. 

Ponadto, potencjalni nabywcy akcji na rynku publicznym powinni uwzględnić, iż celem emisji akcji serii F1, F2 i F3 jest 

stworzenie w Grupie mechanizmów motywujących dla wybranych menedżerów i współpracowników Spółki IMS SA oraz 

spółek, w stosunku do których Spółka IMS SA jest podmiotem dominującym. Działania takie powinny pozwolić Emitentowi 

na progresję wyników finansowych i w efekcie wzrost wartości Grupy Kapitałowej IMS.  

Ryzyko inwestycji na rynku NewConnect  

Podmiot inwestujący w akcje Spółki musi być świadomy faktu, że inwestycja ta jest znacznie bardziej ryzykowna niż 

inwestycja w akcje spółek notowanych na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Rynek 

NewConnect cechuje relatywnie wysoka zmienność cen akcji oraz niska płynność obrotu. W Alternatywnym Systemie 

Obrotu występuje ryzyko zmian kursu akcji, które nie musi odzwierciedlać aktualnej sytuacji ekonomicznej podmiotu 

notowanego.  
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3 Osoby odpowiedzialne za informacje zawarte w dokumencie 

informacyjnym 
 

3.1 Spółka 

Spółka 

Nazwa, siedziba i adres Spółki: 

Nazwa:  Internet Media Services Spółka Akcyjna     

Nazwa skrócona: Internet Media Services S.A.   

Siedziba:  Warszawa   

Adres:  ul. Puławska 465, 02-844 Warszawa   

Numery telekomunikacyjne:   

Tel.: +48 22 870 67 76 

Fax.:+48 22 870 67 33  

Adres poczty elektronicznej: biuro@ims.fm   

Adres strony internetowej: www.ims.fm  

 

Osoby fizyczne działające w imieniu Spółki: 

Michał Kornacki Prezes Zarządu, 

Dariusz Lichacz Wiceprezes Zarządu, 

Przemysław Świderski Wiceprezes Zarządu, 

Wojciech Grendziński Wiceprezes Zarządu, 

Piotr Bielawski Wiceprezes Zarządu 

 

Oświadczenie osób działających w imieniu Spółki 

 

Oświadczamy, że zgodnie z naszą najlepszą wiedzą i przy dołożeniu należytej staranności by zapewnić taki stan, informacje 

zawarte w Dokumencie Informacyjnym są prawdziwe, rzetelne i zgodne ze stanem faktycznym i że w Dokumencie 

Informacyjnym nie pominięto niczego, co mogłoby wpływać na jego znaczenie. 

 

Spółka ponosi odpowiedzialność za wszystkie informacje zamieszczone w treści Dokumentu Informacyjnego. 

 

 

 
 

 

mailto:biuro@ims.fm
http://www.ims.fm/
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3.2 Autoryzowany Doradca 

Nazwa:    Dom Inwestycyjny Investors Spółka Akcyjna  

Nazwa skrócona:   DI Investors S.A. 

Siedziba:    Warszawa 

Adres:    ul. Mokotowska 1, 00-640 Warszawa 

Numery telekomunikacyjne:  tel. :+48 22 378 91 90 

    fax: + 48 22 378 91 91 

Adres poczty elektronicznej:  di@investors.pl  

Adres strony internetowej:  www.investors.pl 

 

Osoby fizyczne działające w imieniu Autoryzowanego Doradcy: 

Jakub Bartkiewicz    Prezes Zarządu 

Michał Meller   Członek Zarządu 

Maciej Owczarewicz  Członek Zarządu 

 

Oświadczenie o odpowiedzialności osób działających w imieniu Autoryzowanego Doradcy 

 

Oświadczamy, że Dokument Informacyjny został sporządzony zgodnie z wymogami określonymi w Załączniku nr 1 do 

Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu uchwalonego Uchwałą Nr 147/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych 

w Warszawie S.A, z dnia 1 marca 2007 r. (z późn. zm.). 

 

Ponadto oświadczamy, że według naszej najlepszej wiedzy i zgodnie z dokumentami i informacjami przekazanymi nam przez 

Emitenta, informacje zawarte w Dokumencie Informacyjnym są prawdziwe, rzetelne i zgodne ze stanem faktycznym oraz, że 

nie pominięto w nim żadnych faktów, które mogłyby wpływać na jego znaczenie i wycenę instrumentów finansowych 

wprowadzanych do obrotu, a także że opisuje on rzetelnie czynniki ryzyka związane z udziałem w obrocie danymi 

instrumentami. 
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3.3 Doradca prawny 

 

Nazwa:    Bieńko Płoskowicz Adwokaci  Spółka partnerska 

Nazwa skrócona:   Bieńko Płoskowicz Adwokaci Sp.p. 

Siedziba:    Warszawa 

Adres:    ul. Piękna 24/26A lok. 26, 00-549 Warszawa 

Numery telekomunikacyjne:  tel. :+48 22 628 20 24 

    fax.: + 48 22 628 20 24 

Adres poczty elektronicznej:  office@bplaw.pl  

Adres strony internetowej:  www.bplaw.pl 

 

Osoby fizyczne działające w imieniu Doradcy Prawnego: 

Agnieszka Bieńko-Michael, Dorota Płoskowicz 

 

Oświadczenie o odpowiedzialności osób działających w imieniu Doradcy Prawnego 

 

Oświadczamy, że zgodnie z naszą najlepszą wiedzą i przy dołożeniu należytej staranności by zapewnić taki stan, informacje 

zawarte w Dokumencie Informacyjnym są prawdziwe, rzetelne i zgodne ze stanem faktycznym i że w Dokumencie 

Informacyjnym nie pominięto niczego, co mogłoby wpływać na jego znaczenie. 

 

Odpowiedzialność Doradcy Prawnego jest ograniczona do następujących części Dokumentu Informacyjnego: 

 

Pkt. 3.3, 4.2, 4.3, 4.4, 4.6, 5.1-5.9, 5.11, 5.14, 5.15, 5.16, 5.20, 5.21, 7.1, 7.2 
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4 Dane o instrumentach finansowych wprowadzonych do 

Alternatywnego Systemy Obrotu 
 

4.1 Informacje o wprowadzanych do obrotu instrumentach finansowych 

4.1.1 Rodzaje instrumentów finansowych Spółki wprowadzane do Alternatywnego Systemu Obrotu na rynku 
NewConnect 

 
Na podstawie niniejszego Dokumentu Informacyjnego wprowadza się do alternatywnego systemu obrotu na rynku  

NewConnect: 

 2.500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 0,02 zł każda i łącznej wartości nominalnej 50.000 

zł 

 22.500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 0,02 zł każda i łącznej wartości nominalnej 

450.000 zł 

 1.241.820 akcji zwykłych na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 0,02 zł każda i łącznej wartości nominalnej 

24.836,40 zł 

 6.324.341 akcji zwykłych na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 0,02 zł każda i łącznej wartości nominalnej 

126.486,82 zł 

 350.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E, o wartości nominalnej 0,02 zł każda i łącznej wartości nominalnej 7.000 zł 

 

W dniach 01.07.2011 r. – 27.07.2011 r. została przeprowadzona oferta prywatna sprzedaży 1 500 000 akcji spółki Internet 

Media Services S.A. Przedmiotem oferty była sprzedaż dotychczasowych akcji spółki. Cena akcji została ustalona na takim 

samym poziomie dla wszystkich inwestorów i wynosiła 1,6 zł za akcję. Jeden inwestor złożył zapis na instrumenty finansowe 

objęte sprzedażą, z nim również w dniu 29.08.2011 r. została podpisana umowa objęcia akcji. W wyniku realizacji oferty 

nowy inwestor objął 8 750 akcji. Poniżej zostały przedstawione koszty dotychczas poniesione wydatki, związane z debiutem 

publicznym i sprzedażą akcji: 

a) Przygotowanie i przeprowadzenie oferty – 47 tys. zł 
b) Wynagrodzenie subemitentów- Spółka IMS nie skorzystała z usług subemitentów 
c) Sporządzenie publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów 

doradztwa – 44 tys. zł 
d) Promocja oferty – 35 tys. zł 

 

Z łącznej kwoty 126 tys. zł, 9 tys. zł ujęte zostało jako koszty w księgach Spółki. Pozostałe wydatki rozliczone zostaną po 

zamknięciu roku obrotowego 2011 w rocznym sprawozdaniu finansowym. Jednocześnie, począwszy od czerwca br. Spółka 

co miesiąc tworzy rezerwę w wysokości 21 tys. zł (ujmowaną w kosztach) na poczet rozliczenia ww. wydatków. 

4.1.2 Ograniczenia wynikające ze statutu Spółki 

 

Statut Spółki nie przewiduje żadnych istotnych ograniczeń co do przenoszenia praw z instrumentów finansowych oraz 

zabezpieczeń i świadczeń dodatkowych. 
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4.1.3 Ograniczenia wynikające z Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi 

 

Obrót akcjami Spółki, jako akcjami spółki publicznej podlega ograniczeniom przewidzianym dla takich spółek w Ustawie o 

obrocie instrumentami finansowymi.  

Art. 156 ust. 1 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi określa osoby zobowiązane do niewykorzystywania informacji 

poufnej. Zgodnie z postanowieniami tego artykułu są to m. in. osoby posiadające informację poufną w związku z 

pełnieniem funkcji w organach spółki, posiadaniem akcji spółki, lub w związku z dostępem do informacji poufnej z racji 

zatrudnienia, wykonywania zawodu, a także stosunku zlecenia lub innego stosunku prawnego o podobnym charakterze. 

Są to w szczególności: 

 członkowie zarządu, rady nadzorczej, prokurenci lub pełnomocnicy Spółki lub wystawcy, jego pracownicy, biegli 

rewidenci albo inne osoby pozostające ze Spółką lub wystawcą w stosunku zlecenia lub innym stosunku prawnym o 

podobnym charakterze, lub 

 akcjonariusze spółki publicznej, lub 

 maklerzy lub doradcy. 

Art. 156 ust. 2 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi zobowiązuje osoby wymienione powyżej do nieujawniania 

informacji poufnej oraz do nieudzielania rekomendacji lub nakłaniania innej osoby na podstawie informacji poufnej do 

nabycia lub zbycia instrumentów finansowych, których dotyczyła informacja. 

Zgodnie z art. 159 ustawy o obrocie, osoby wymienione w art. 156 ust. 1 pkt 1 lit. a nie mogą w czasie trwania okresu 

zamkniętego nabywać lub zbywać na rachunek własny lub osoby trzeciej akcji emitenta, praw pochodnych dotyczących akcji 

emitenta oraz innych instrumentów finansowych z nimi powiązanych albo dokonywać, na rachunek własny lub osoby 

trzeciej, innych czynności prawnych powodujących lub mogących powodować rozporządzenie takimi instrumentami 

finansowymi. 

 

Okresem zamkniętym, zgodnie z art. 159 ust. 2 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi jest: 

1) okres od wejścia w posiadanie przez osobę fizyczną (wymienioną w art. 156 ust. 1 pkt 1 lit. a) informacji poufnej 

dotyczącej emitenta lub instrumentów finansowych spełniających warunki określone w art. 156 ust. 4, do przekazania tej 

informacji do publicznej wiadomości; 

2) w przypadku raportu rocznego – dwa miesiące przed przekazaniem raportu do publicznej wiadomości lub okres 

pomiędzy końcem roku obrotowego a przekazaniem tego raportu do publicznej wiadomości, gdyby okres ten był krótszy od 

pierwszego ze wskazanych – chyba że osoba fizyczna (wymieniona w art. 156 ust. 1 pkt 1 lit. a) nie posiadała dostępu do 

danych finansowych, na podstawie których sporządzany jest dany raport; 

3) w przypadku raportu półrocznego – miesiąc przed przekazaniem raportu do publicznej wiadomości lub okres pomiędzy 

dniem zakończenia danego półrocza a przekazaniem tego raportu do publicznej wiadomości, gdyby okres ten był krótszy od 

pierwszego ze wskazanych – chyba że osoba fizyczna (wymieniona w art. 156 ust. 1 pkt 1 lit. a) nie posiadała dostępu do 

danych finansowych, na podstawie których sporządzany jest dany raport; 

4) w przypadku raportu kwartalnego – dwa tygodnie przed przekazaniem raportu do publicznej wiadomości lub okres 

pomiędzy dniem zakończenia danego kwartału a przekazaniem tego raportu do publicznej wiadomości, gdyby okres ten był 

krótszy od pierwszego ze wskazanych – chyba że osoba fizyczna (wymieniona w art. 156 ust. 1 pkt 1 lit. a) nie posiadała 

dostępu do danych finansowych, na podstawie których sporządzany jest dany raport. 

 

Zgodnie z art. 159 ust. 1b Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, przepisów ust. 1 i 1a nie stosuje się do czynności 

dokonywanych: 

1) przez podmiot prowadzący działalność maklerską, któremu osoba, o której mowa w art. 156 ust. 1 pkt 1 lit. a, zleciła 

zarządzanie portfelem instrumentów finansowych w sposób wyłączający ingerencję tej osoby w podejmowane na jej 

rachunek decyzje inwestycyjne albo 

2) w wykonaniu umowy zobowiązującej do zbycia lub nabycia akcji emitenta, praw pochodnych dotyczących akcji emitenta 

oraz innych instrumentów finansowych z nimi powiązanych zawartej na piśmie z datą pewną przed rozpoczęciem biegu 

danego okresu zamkniętego, albo 

3) w wyniku złożenia przez osobę, o której mowa w art. 156 ust. 1 pkt 1 lit. a, zapisu w odpowiedzi na ogłoszone wezwanie 

do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji, zgodnie z przepisami ustawy o ofercie publicznej, albo 

4) w związku z obowiązkiem ogłoszenia przez osobę, o której mowa w art. 156 ust. 1 pkt 1 lit. a, wezwania do zapisywania 

się na sprzedaż lub zamianę akcji, zgodnie z przepisami ustawy o ofercie publicznej, albo 

5) w związku z wykonaniem przez dotychczasowego akcjonariusza emitenta prawa poboru, albo 
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6) w związku z ofertą skierowaną do pracowników lub osób wchodzących w skład statutowych organów emitenta, pod 

warunkiem że informacja na temat takiej oferty była publicznie dostępna przed rozpoczęciem biegu danego okresu 

zamkniętego. 

 

Ponadto, osoby wymienione w art. 156 ust. 1 pkt. 1 lit. a nie mogą, w czasie trwania okresu zamkniętego, działając jako 

organ osoby prawnej, podejmować czynności, których celem jest doprowadzenie do nabycia lub zbycia przez tę osobę 

prawną, na rachunek własny lub osoby trzeciej, akcji emitenta, praw pochodnych dotyczących akcji emitenta oraz innych 

instrumentów finansowych z nimi powiązanych albo podejmować czynności powodujących lub mogących powodować 

rozporządzenie takimi instrumentami finansowymi przez tę osobę prawną, na rachunek własny lub osoby trzeciej. 

Osoby wchodzące w skład organów nadzorczych lub zarządzających Spółki albo będące prokurentami, inne osoby pełniące 

w strukturze organizacyjnej emitenta funkcje kierownicze, które posiadają stały dostęp do informacji poufnych dotyczących 

bezpośrednio lub pośrednio tej Spółki oraz kompetencje w zakresie podejmowania decyzji wywierających wpływ na jej 

rozwój i perspektywy prowadzenia działalności gospodarczej, są obowiązane do przekazywania Komisji Nadzoru 

Finansowego informacji o zawartych przez te osoby oraz osoby blisko z nimi powiązane, o których mowa w art. 160 ust. 2 

Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, na własny rachunek, transakcjach nabycia lub zbycia akcji Spółki, praw 

pochodnych dotyczących akcji Spółki oraz innych instrumentów finansowych powiązanych z tymi papierami wartościowymi, 

dopuszczonych od obrotu na rynku regulowanym lub będących przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na 

takim rynku. 

 

Zakazy i wymogi, o których mowa w art. 156-160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, w tym wynikające z 

przepisów wydanych na podstawie art. 160 ust. 5, mają zastosowanie w przypadkach określonych w art. 39 ust. 4 Ustawy o 

obrocie instrumentami finansowymi 

 

Zakazy, o których mowa w art. 156 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, odnoszą się również do informacji 

poufnych dotyczących papierów wartościowych będących przedmiotem oferty publicznej, które mają podlegać 

dopuszczeniu do obrotu na rynku regulowanym lub wprowadzeniu do alternatywnego systemu obrotu. 

4.1.4 Obowiązki i ograniczenia wynikające z Ustawy o ofercie publicznej 

 

Zgodnie z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej, każdy: 

a. kto osiągnął lub przekroczył 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 33%, 33,3%, 50%, 75% albo 90% ogólnej liczby głosów w 

spółce publicznej, 

b. kto posiada co najmniej 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 33%, 33,3%, 50%, 75% albo 90% ogólnej liczby głosów w tej 

spółce i w wyniku zmniejszenia tego udziału osiągnął odpowiednio 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 33%, 33,3%, 50%, 

75% albo 90% lub mniej ogólnej liczby głosów, kogo dotyczy zmiana dotychczas posiadanego udziału ponad 33% 

ogólnej liczby głosów, o co najmniej 1% ogólnej liczby głosów,  

jest zobowiązany zawiadomić o tym Komisję Nadzoru Finansowego oraz spółkę w terminie 4 dni od dni zmiany udziału w 

ogólnej liczbie głosów albo od dnia, w którym dowiedział się o takiej zmianie lub przy zachowaniu należytej staranności 

mógł się o niej dowiedzieć. 

Zawiadomienie, o którym mowa powyżej zawiera informacje o: 

a. dacie i rodzaju zdarzenia powodującego zmianę udziału, której dotyczy zawiadomienie, 

b. liczbie akcji posiadanych przed zmianą udziału i ich procentowym udziale w kapitale zakładowym spółki oraz o 

liczbie głosów z tych akcji i ich procentowym udziale w ogólnej liczbie głosów, 

c. liczbie aktualnie posiadanych akcji i ich procentowym udziale w kapitale zakładowym spółki oraz o liczbie głosów z 

tych akcji i ich procentowym udziale w ogólnej liczbie głosów, 

d. informacje dotyczące zamiarów dalszego zwiększania udziału w ogólnej liczbie głosów w okresie 12 miesięcy od 

złożenia zawiadomienia oraz celu zwiększania tego udziału - w przypadku gdy zawiadomienie jest składane w 

związku z osiągnięciem lub przekroczeniem 10% ogólnej liczby głosów; 

e. podmiotach zależnych od akcjonariusza dokonującego zawiadomienia, posiadających akcje spółki; 

f. osobach, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt. 3 lit. c. 

W przypadku, gdy podmiot zobowiązany jest do dokonania zawiadomienia posiada akcje różnego rodzaju, zawiadomienie 

powinno zawierać także informacje określone powyżej w pkt. b) i c), odrębnie dla akcji każdego rodzaju. Zawiadomienie 

może być sporządzone w języku angielskim. 
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W przypadku zmiany zamiarów lub celu, o których mowa w ust. 4 pkt. 4 Ustawy o ofercie publicznej, akcjonariusz jest 

obowiązany niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 dni od zaistnienia tej zmiany, poinformować o tym Komisję oraz tę 

spółkę. Obowiązki określone w art. 69 Ustawy o ofercie publicznej spoczywają również na podmiocie, który osiągnął lub 

przekroczył określony próg ogólnej liczby głosów w związku z: 

a. zajściem innego niż czynność prawna zdarzenia prawnego, 

b. nabywaniem lub zbywaniem instrumentów finansowych, z których wynika bezwarunkowe prawo lub obowiązek 

nabycia już wyemitowanych akcji spółki publicznej, 

c. pośrednim nabyciem akcji spółki publicznej. 

W przypadku, o którym mowa w pkt b), zawiadomienie zawiera również informacje o: 

a. liczbie głosów oraz procentowym udziale w ogólnej liczbie głosów jaką posiadacz instrumentu finansowego 

osiągnie w wyniku nabycia akcji, 

b. dacie lub terminie, w którym nastąpi nabycie akcji, 

c. dacie wygaśnięcia instrumentu finansowego. 

Obowiązki określone w art. 69 powstają również w przypadku gdy prawa głosu są związane z papierami wartościowymi 

stanowiącymi przedmiot zabezpieczenia; nie dotyczy to sytuacji, gdy podmiot, na rzecz którego ustanowiono 

zabezpieczenie, ma prawo wykonywać prawo głosu i deklaruje zamiar wykonywania tego prawa – w takim przypadku 

prawa głosu uważa się za należące do podmiotu, na rzecz którego ustanowiono zabezpieczenie. 

Akcjonariusz nie może wykonywać prawa głosu z akcji spółki publicznej będących przedmiotem czynności prawnej lub 

innego zdarzenia prawnego powodującego osiągnięcie lub przekroczenie danego progu ogólnej liczby głosów, jeżeli 

osiągnięcie lub przekroczenie tego progu nastąpiło z naruszeniem obowiązków określonych w art. 69 Ustawy o ofercie 

publicznej. 

Zgodnie z art. 87 Ustawy o ofercie publicznej obowiązki określone powyżej spoczywają również na: 

a. podmiocie, który osiągnął lub przekroczył określony w ustawie próg ogólnej liczby głosów w związku z 

nabywaniem lub zbywaniem kwitów depozytowych wystawionych w związku z akcjami spółki publicznej, 

b. funduszu inwestycyjnym – także w przypadku, gdy osiągnięcie lub przekroczenie danego progu ogólnej liczby 

głosów określonego w tych przepisach następuje w związku z posiadaniem akcji łącznie przez:  

o inne fundusze inwestycyjne zarządzane przez to samo towarzystwo funduszy inwestycyjnych, 

o inne fundusze inwestycyjne utworzone poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzane przez ten 

sam podmiot, 

c. podmiocie, w przypadku którego osiągnięcie lub przekroczenie danego progu ogólnej liczby głosów określonego w 

tych przepisach następuje w związku z posiadaniem akcji: 

o przez osobę trzecią w imieniu własnym, lecz na zlecenie lub na rzecz tego podmiotu, z wyłączeniem 

akcji nabytych w ramach wykonywania czynności, o których mowa w art. 69 ust 2 pkt 2 Ustawy o 

obrocie instrumentami finansowymi, 

o w ramach wykonywania czynności, polegających na zarządzaniu portfelami, w skład których wchodzi 

jeden lub większa liczba instrumentów finansowych, zgodnie z przepisami Ustawy o obrocie 

instrumentami finansowymi oraz Ustawy o funduszach inwestycyjnych – w zakresie akcji wchodzących 

w skład zarządzanych portfeli papierów wartościowych, z których podmiot ten, jako zarządzający, może 

w imieniu zleceniodawców wykonywać prawo głosu na walnym zgromadzeniu, 

o przez osobę trzecią, z którą ten podmiot zawarł umowę, której przedmiotem jest przekazanie 

uprawnienia do wykonywania prawa głosu. 

d. pełnomocniku, który w ramach reprezentowania akcjonariusza na walnym zgromadzeniu został upoważniony do 

wykonywania prawo głosu z akcji spółki publicznej, jeżeli akcjonariusz ten nie wydał wiążących pisemnych 

dyspozycji co do sposobu głosowania, 

e. wszystkich podmiotach łącznie, które łączy pisemne lub ustne porozumienie dotyczące nabywania przez te 

podmioty akcji spółki publicznej lub prowadzenia trwałej polityki wobec spółki, chociażby tylko jeden z tych 

podmiotów podjął lub zamierzał podjąć czynności powodujące powstanie tych obowiązków, 

f. podmiotach, które zawierają porozumienie, o którym mowa w pkt e), posiadając akcje spółki publicznej, w liczbie 

zapewniającej łącznie osiągnięcie lub przekroczenie danego progu ogólnej liczby głosów określonego w tych 

przepisach. 

W przypadkach wskazanych w dwóch ostatnich wyszczególnieniach obowiązki mogą być wykonywane przez jedną ze 

stron porozumienia, wskazaną przez strony porozumienia. Istnienie porozumienia, o którym mowa w przedostatnim 

wyszczególnieniu domniemywa się w przypadku posiadania akcji spółki publicznej przez: 
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a. małżonków, ich wstępnych, zstępnych i rodzeństwo oraz powinowatych w tej samej linii lub stopniu, jak również 

osoby pozostające w stosunku przysposobienia, opieki, kurateli, 

b. osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym, 

c. mocodawcę lub jego pełnomocnika, nie będącego firmą inwestycyjną, upoważnionego do dokonywania na 

rachunku papierów wartościowych czynności zbycia lub nabycia papierów wartościowych, 

d. jednostki powiązane w rozumieniu ustawy o rachunkowości. 

Ponadto obowiązki wskazane wyżej powstają również w przypadku, gdy prawa głosu są związane z: 

a. papierami wartościowymi zdeponowanymi lub zarejestrowanymi w podmiocie, którymi może on dysponować 

według własnego uznania. 

Do liczby głosów, która powoduje powstanie wyliczonych wyżej obowiązków: 

a. po stronie podmiotu dominującego – wlicza się liczbę głosów posiadanych przez jego podmioty zależne, 

b. po stronie pełnomocnika, który został upoważniony do wykonywania prawa głosu zgodnie z art. 87 ust. 1 pkt 4 

Ustawy o ofercie publicznej– wlicza się liczbę głosów z akcji objętych pełnomocnictwem, wlicza się liczbę 

głosów z wszystkich akcji, nawet jeżeli wykonywanie z nich prawa głosu jest ograniczone lub wyłączone z mocy 

statutu, umowy lub przepisu prawa. 

Stosując się do postanowień art. 89 Ustawy o ofercie publicznej akcjonariusz nie może wykonywać prawa głosu z akcji 

spółki publicznej będących przedmiotem czynności prawnej lub innego zdarzenia prawnego powodującego osiągnięcie lub 

przekroczenie danego progu ogólnej liczby głosów, jeżeli osiągnięcie lub przekroczenie tego progu nastąpiło z naruszeniem 

obowiązków wskazanych w art. 69 przedmiotowej Ustawy. 

Mając na uwadze ust. 3 art. 89 Ustawy o ofercie publicznej, w przypadku naruszenia zakazu, o którym mowa powyżej prawo 

głosu wykonane z akcji spółki publicznej nie jest uwzględniane przy obliczaniu wyniku głosowania nad uchwałą walnego 

zgromadzenia, z zastrzeżeniem przepisów innych ustaw. 

Zgodnie z art. 75 ust. 4 Ustawy o ofercie publicznej, przedmiotem obrotu nie mogą być akcje obciążone zastawem, do 

chwili jego wygaśnięcia. Wyjątkiem jest przypadek, gdy nabycie tych akcji następuje w wykonaniu umowy, o ustanowieniu 

zabezpieczenia finansowego, w rozumieniu Ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 roku, o niektórych zabezpieczeniach finansowych 

(Dz. U. nr 91, poz. 871). 

4.1.5 Ograniczenia wynikające z Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów 

Zgodnie z art. 13 Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów na przedsiębiorców, którzy zamierzają dokonać 

koncentracji (o ile łączny obrót na terytorium Polski przedsiębiorców uczestniczących w planowanej koncentracji w roku 

obrotowym poprzedzającym rok zgłoszenia przekracza równowartość 50.000.000 EURO lub łączny światowy obrót tych 

przedsiębiorców przekracza równowartość 1.000.000.000 EURO) nałożono obowiązek zgłoszenia zamiaru koncentracji 

Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Przy badaniu wysokości obrotu pod uwagę brany jest zarówno 

obrót przedsiębiorców bezpośrednio uczestniczących w koncentracji, jak i pozostałych przedsiębiorców należących do grup 

kapitałowych, do których należą przedsiębiorcy bezpośrednio uczestniczący w koncentracji. Wartość EURO jest przeliczana 

na złote według kursu średniego ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski w ostatnim dniu roku kalendarzowego 

poprzedzającego rok zgłoszenia zamiaru koncentracji. Zgodnie z art. 13 ust. 2 Ustawy o ochronie konkurencji i 

konsumentów obowiązek zgłoszenia dotyczy zamiaru: 

a. połączenia dwóch lub więcej samodzielnych przedsiębiorców, 

b. przejęcia - poprzez nabycie lub objęcie akcji, innych papierów wartościowych, udziałów, całości lub części majątku 

lub w jakikolwiek inny sposób - bezpośredniej lub pośredniej kontroli nad całym albo częścią jednego lub więcej 

przedsiębiorców przez jednego lub więcej przedsiębiorców, 

c. utworzenia przez przedsiębiorców wspólnego przedsiębiorcy, 

d. nabycia przez przedsiębiorcę części mienia innego przedsiębiorcy (całości lub części przedsiębiorstwa), jeżeli obrót 

realizowany przez to mienie w którymkolwiek z dwóch lat obrotowych poprzedzających zgłoszenie zamiaru 

koncentracji przekroczył na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej równowartość 10.000.000 EURO. 

Zgodnie z art. 14 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów nie podlega zgłoszeniu zamiar koncentracji: 

a. jeżeli obrót przedsiębiorcy, nad którym ma nastąpić przejęcie kontroli, nie przekroczył na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej w żadnym z dwóch lat obrotowych poprzedzających zgłoszenie równowartości 

10.000.000 EURO, 

b. polegającej na czasowym nabyciu lub objęciu przez instytucję finansową akcji albo udziałów w celu ich 

odsprzedaży, jeżeli przedmiotem działalności gospodarczej tej instytucji jest prowadzone na własny lub cudzy 

rachunek inwestowanie w akcje albo udziały innych przedsiębiorców, pod warunkiem, że odsprzedaż ta nastąpi 

przed upływem roku od dnia nabycia lub objęcia, oraz że: 
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o instytucja ta nie wykonuje praw z tych akcji albo udziałów, z wyjątkiem prawa do dywidendy, lub 

o wykonuje te prawa wyłącznie w celu przygotowania odsprzedaży całości lub części przedsiębiorstwa, 

jego majątku lub tych akcji albo udziałów, 

a. polegającej na czasowym nabyciu lub objęciu przez przedsiębiorcę akcji lub udziałów w celu zabezpieczenia 

wierzytelności, pod warunkiem że nie będzie on wykonywał praw z tych akcji lub udziałów, z wyłączeniem prawa 

do ich sprzedaży, 

b. następującej w toku postępowania upadłościowego, z wyłączeniem przypadków, gdy zamierzający przejąć 

kontrolę jest konkurentem albo należy do grupy kapitałowej, do której należą konkurenci przedsiębiorcy 

przejmowanego, 

c. przedsiębiorców należących do tej samej grupy kapitałowej. 

Zgłoszenia zamiaru koncentracji dokonują: 

a. wspólnie łączący się przedsiębiorcy - w przypadku, o którym mowa w art. 13 ust. 2 pkt 1 Ustawy o ochronie 

konkurencji i konsumentów, 

b. przedsiębiorca przejmujący kontrolę - w przypadku, o którym mowa w art. 13 ust. 2 pkt 2 Ustawy o ochronie 

konkurencji i konsumentów, 

c. wspólnie wszyscy przedsiębiorcy biorący udział w utworzeniu wspólnego przedsiębiorcy - w przypadku, o którym 

mowa w art. 13 ust. 2 pkt 3 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, 

d. przedsiębiorca nabywający część mienia innego przedsiębiorcy - w przypadku, o którym mowa w art. 13 ust. 2 pkt 

4 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów. W przypadku gdy koncentracji dokonuje przedsiębiorca 

dominujący za pośrednictwem co najmniej dwóch przedsiębiorców zależnych, zgłoszenia zamiaru tej koncentracji 

dokonuje przedsiębiorca dominujący. 

W myśl art. 96 ust. 1 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów postępowanie antymonopolowe w sprawach 

koncentracji powinno być zakończone nie później niż w terminie 2 miesięcy od dnia jego wszczęcia. Do czasu wydania 

decyzji przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów lub upływu terminu, w jakim decyzja powinna zostać 

wydana, przedsiębiorcy, których zamiar koncentracji podlega zgłoszeniu, są obowiązani do wstrzymania się od dokonania 

koncentracji (art. 97 ust. 1 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów). Stosownie do art. 18 i 19 Ustawy o ochronie 

konkurencji i konsumentów, Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydaje, w drodze decyzji, zgodę na 

dokonanie koncentracji jeżeli w jej wyniku konkurencja na rynku nie zostanie istotnie ograniczona, w szczególności przez 

powstanie lub umocnienie pozycji dominującej. Wydając zgodę na dokonanie koncentracji, Prezes Urzędu Ochrony 

Konkurencji i Konsumentów może zobowiązać przedsiębiorcę lub przedsiębiorców zamierzających dokonać koncentracji 

do spełnienia określonych warunków lub przyjąć od nich zobowiązanie, w szczególności do: 

a. zbycia całości lub części majątku jednego lub kilku przedsiębiorców,  

b. wyzbycia się kontroli nad określonym przedsiębiorcą lub przedsiębiorcami, w szczególności przez zbycie 

określonego pakietu akcji lub udziałów, lub odwołanie z funkcji członka organu zarządzającego lub kontrolnego 

jednego lub kilku przedsiębiorców, 

c. udzielenia licencji praw wyłącznych konkurentowi. 

Zgodnie z art. 19 ust. 2 i 3 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i 

Konsumentów określa w decyzji termin spełnienia warunków oraz nakłada na przedsiębiorcę lub przedsiębiorców 

obowiązek składania, w wyznaczonym terminie, informacji o realizacji tych warunków. Decyzje w sprawie udzielenia zgody 

na koncentrację wygasają, jeżeli w terminie 2 lat od dnia ich wydania koncentracja nie została dokonana. Prezes Urzędu 

Ochrony Konkurencji i Konsumentów może w drodze decyzji nałożyć na przedsiębiorcę karę pieniężną w  wysokości nie 

większej niż 10% przychodu osiągniętego w roku rozliczeniowym poprzedzającym rok nałożenia kary, jeżeli przedsiębiorca 

ten choćby nieumyślnie dokonał koncentracji bez uzyskania jego zgody. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów 

może również w drodze decyzji nałożyć na przedsiębiorcę karę pieniężną w wysokości stanowiącej równowartość w 

złotych polskich do 50.000.000 EURO, między innymi, jeżeli we wniosku, o którym mowa w art. 23 Ustawy o Ochronie 

Konkurencji i Konsumentów lub w zgłoszeniu zamiaru koncentracji, choćby nieumyślnie przedsiębiorca ten podał 

nieprawdziwe dane. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów może również w drodze decyzji nałożyć na 

przedsiębiorcę karę pieniężną w wysokości stanowiącej równowartość w złotych polskich do 10.000 EURO za każdy dzień 

zwłoki w wykonaniu w szczególności decyzji wydanych m.in. na podstawie art. 19 ust. 1 Ustawy o Ochronie Konkurencji i 

Konsumentów lub wyroków sądowych w sprawach z zakresu koncentracji. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i 

Konsumentów może, w drodze decyzji, nałożyć na osobę pełniącą funkcję kierowniczą lub wchodzącą w skład organu 

zarządzającego przedsiębiorcy lub związku przedsiębiorców karę pieniężną w wysokości do pięćdziesięciokrotności 

przeciętnego wynagrodzenia, w szczególności w przypadku, jeżeli osoba ta umyślnie lub nieumyślnie nie zgłosiła zamiaru 

koncentracji. 
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W przypadku nie zgłoszenia zamiaru koncentracji lub w przypadku niewykonania decyzji o zakazie koncentracji, Prezes 

Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów może, w drodze decyzji, określając termin jej wykonania nakazać w 

szczególności zbycie akcji zapewniających kontrolę nad przedsiębiorcą lub przedsiębiorcami lub nakazać rozwiązanie 

spółki, nad którą przedsiębiorcy sprawują wspólną kontrolę. Decyzja taka nie może zostać wydana po upływie 5 lat od 

dnia dokonania koncentracji. W przypadku niewykonania decyzji, Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów 

może, w drodze decyzji, dokonać podziału przedsiębiorcy. Do podziału spółki stosuje się odpowiednio przepisy art. 528-

550 KSH. Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów przysługują kompetencje organów spółek 

uczestniczących w podziale. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów może ponadto wystąpić do sądu o 

unieważnienie umowy lub podjęcie innych środków prawnych zmierzających do przywrócenia stanu poprzedniego. Przy 

ustalaniu wysokości kar pieniężnych, Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów uwzględnia w szczególności okres, 

stopień oraz okoliczności uprzedniego naruszenia przepisów ustawy. 

4.1.6 Ograniczenia wynikające z Rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 w sprawie kontroli koncentracji 
przedsiębiorstw 

Wymogi w zakresie kontroli koncentracji, mające wpływ na obrót akcjami, wynikają również z regulacji zawartych w 

Rozporządzeniu Rady (WE) nr 139/2004 z dnia 20 stycznia 2004 r. w sprawie kontroli koncentracji przedsiębiorców (Dz. UE. 

L 24/1, zwanego dalej Rozporządzeniem dotyczącym Koncentracji). Rozporządzenie dotyczące Koncentracji zawiera 

uregulowania odnoszące się do tzw. koncentracji o wymiarze wspólnotowym, a więc obejmujących przedsiębiorstwa i 

powiązane z nimi podmioty, których obroty towarami i usługami przekraczają określone progi. Rozporządzenie dotyczące 

Koncentracji obejmuje wyłącznie koncentracje prowadzące do trwałej zmiany struktury własnościowej w przedsiębiorstwie. 

Koncentracje wspólnotowe podlegają zgłoszeniu do Komisji Europejskiej przed ich ostatecznym dokonaniem, a po:  

a. zawarciu umowy,  

b. ogłoszeniu publicznej oferty, lub  

c. przejęciu większościowego udziału.  

Zawiadomienia Komisji Europejskiej na podstawie Rozporządzenia dotyczącego Koncentracji można również dokonać w 

przypadku, gdy przedsiębiorstwa posiadają wstępny zamiar w zakresie dokonania koncentracji o wymiarze wspólnotowym.  

Zawiadomienie Komisji służy uzyskaniu jej zgody na dokonanie takiej koncentracji.  

Koncentracja przedsiębiorstw posiada wymiar wspólnotowy w przypadku, gdy:  

a. łączny światowy obrót wszystkich przedsiębiorstw, uczestniczących w koncentracji wynosi więcej niż 

5.000.000.000 EUR oraz  

b. łączny obrót przypadający na Wspólnotę Europejską każdego, z co najmniej dwu przedsiębiorstw uczestniczących 

w koncentracji wynosi więcej niż 250.000.000, chyba że każde z przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji 

uzyskuje więcej niż dwie trzecie swoich łącznych obrotów, przypadających na Wspólnotę, w jednym i tym samym 

państwie członkowskim.  

Koncentracja przedsiębiorstw ma również wymiar wspólnotowy, gdy:  

a. łączny światowy obrót wszystkich przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji wynosi więcej niż 

2.500.000.000 EUR oraz  

b. w każdym z co najmniej trzech państw członkowskich łączny obrót wszystkich przedsiębiorstw uczestniczących w 

koncentracji wynosi więcej niż 100.000.000 EUR,  

c. w każdym z co najmniej trzech państw członkowskich łączny obrót wszystkich przedsiębiorstw uczestniczących w 

koncentracji wynosi więcej niż 100.000.000 EUR, z czego łączny obrót co najmniej dwóch przedsiębiorstw 

uczestniczących w koncentracji wynosi co najmniej 25.000.000 EUR, oraz  

d. łączny obrót, przypadający na Wspólnotę Europejską, każdego z co najmniej dwu przedsiębiorstw uczestniczących 

w koncentracji wynosi więcej niż 100.000.000 EUR (sto milionów euro), chyba że każde z przedsiębiorstw 

uczestniczących w koncentracji uzyskuje więcej niż dwie trzecie swoich łącznych obrotów przypadających na 

Wspólnotę w jednym i tym samym państwie członkowskim.  

Łączny obrót w rozumieniu Rozporządzenia dotyczącego Koncentracji obejmuje kwoty uzyskane przez zainteresowane 

przedsiębiorstwa w poprzednim roku finansowym ze sprzedaży.  

Uznaje się, że koncentracja nie występuje w przypadku, gdy instytucje kredytowe lub inne instytucje finansowe, bądź też 

firmy ubezpieczeniowe, których normalna działalność obejmuje transakcje dotyczące obrotu papierami wartościowymi, 

prowadzone na własny rachunek lub na rachunek innych, czasowo posiadają papiery wartościowe nabyte w 

przedsiębiorstwie w celu ich odsprzedaży pod warunkiem, że nie wykonują one praw głosu w stosunku do tych papierów 

wartościowych w celu określenia zachowań konkurencyjnych przedsiębiorstwa lub pod warunkiem, że wykonują te prawa 
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wyłącznie w celu przygotowania sprzedaży całości lub części przedsiębiorstwa lub jego aktywów, bądź tych papierów 

wartościowych oraz pod warunkiem, że taka sprzedaż następuje w ciągu jednego roku od daty nabycia. 

4.1.7 Ograniczenia umowne dotyczące rozporządzania akcjami 

 

Na dzień złożenia wniosku o wprowadzenie do obrotu Spółka IMS pozyskała oświadczenia akcjonariuszy, reprezentujących 

74,4% kapitału zakładowego Spółki, o niezbywalności akcji w okresie 12 miesięcy lub w przypadku Funduszu Inwestycyjnego 

Zamkniętego Forum X do 9 miesięcy od dnia debiutu IMS S.A.. Szczegółowe podsumowanie oświadczeń akcjonariuszy 

zostało przedstawione w tabeli poniżej. 

Tabela 1: Podsumowanie oświadczeń akcjonariuszy o niezbywalności akcji w określonym terminie po debiucie IMS S.A. 

Akcjonariusze, którzy podpisali 
oświadczenia 

Liczba akcji 
% udział w 

kapitale 
zakładowym 

ilość akcji, 
które nie 

będą 
zbywalne w 
określonym 
terminie od 

dnia 
debiutu 

% udział w 
kapitale 

zakładowym 
akcji, które nie 
będą zbywalne 
w określonym 

terminie od 
dnia debiutu 

okres 
zobowiązania, 

od dnia 
debiutu 

 Dariusz Lichacz 6 357 500 19,3% 6 257 500 19,0% 12 miesięcy 
Michał Kornacki 5 000 000 15,2% 4 900 000 14,9% 12 miesięcy 
Fundusz Inwestycyjny Zamknięty FORUM 
X 4 920 341 15,0% 4 820 341 14,6% 9 miesięcy 
Paweł Przetacznik 2 980 000 9,1% 2 880 000 8,7% 12 miesięcy 
Cacheman Limited 2 375 000 7,2% 2 275 000 6,9% 12 miesięcy 
Przemysław Świderski  1 200 000 3,7% 1 150 000 3,5% 12 miesięcy 
Grupa Kapitałowa G-8 Inwestycje Sp. z o.o. 1 100 000 3,3% 750 000 2,3% 12 miesięcy 
Paweł Święch 800 000 2,4% 750 000 2,3% 12 miesięcy 
Artur Czeszejko-Sochacki 306 250 0,9% 256 250 0,8% 12 miesięcy 
Marek Stoliński 350 000 1,1% 300 000 0,9% 12 miesięcy 
Wiesław Rozłucki 200 000 0,6% 150 000 0,5% 12 miesięcy 

Suma 25 589 091 77,7% 24 489 091 74,4%   

Źródło: Emitent 

4.1.8 Uprzywilejowanie oraz świadczenia dodatkowe związane z instrumentami finansowymi Emitenta 

Akcje Serii A, B, C, D i E które będą wprowadzane do Alternatywnego Systemu Obrotu, nie są akcjami uprzywilejowanymi w 

rozumieniu art. 351 - 353 Kodeksu spółek handlowych. Żadnemu z akcjonariuszy zgodnie z treścią Statutu Spółki nie 

przysługują uprawnienia osobiste w rozumieniu art. 354 KSH.  

Z przedmiotowymi instrumentami finansowymi nie są związane żadne uprzywilejowania. 

4.2 Określenie podstawy prawnej emisji instrumentów finansowych  

4.2.1 Określenie organu lub osób uprawnionych do podjęcia decyzji o emisji instrumentów finansowych 

Organem uprawnionym do podjęcia decyzji o emisji nowych akcji jest Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki. 

Ponadto, zgodnie z §6a Statutu Spółki organem uprawnionym do emisji akcji serii G w ramach kapitału docelowego jest 

Zarząd Spółki na zasadach określonych w pkt.5.9 Dokumentu informacyjnego.  

4.2.2 Akcje serii A i B 

Akcje serii A oraz serii B powstały na mocy uchwały o przekształceniu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę 

akcyjną. Uchwała została podjęta w dniu 8 marca 2007 roku i zaprotokołowana przez notariusza Marka Krull, prowadzącego 

Kancelarię Notarialną w Elblągu przy ul. Związku Jaszczurzego 13B (Repertorium A nr 498/2007). Spółka jako spółka akcyjna 

oraz akcje serii A i B zostały zarejestrowane w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 10 kwietnia 

2007 roku.   
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Treść powyższej uchwały zaprezentowano poniżej: 

 

Uchwała Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników „Internet Media Services” spółki z ograniczona odpowiedzialnością 

z dnia 08.03.2007r. w sprawie przekształcenia Spółki w spółkę akcyjną 

 

Zgodnie z art. 562 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki postanawia co 

następuje: 

1. Przekształca się Spółkę w spółkę akcyjną („Spółka Przekształcona”) zgodnie z art. 551 § 1 Kodeksu spółek 

handlowych. Przekształcenie zostaje dokonane na zasadach określonych szczegółowo w planie przekształcenia 

(„Plan Przekształcenia”), sporządzonym przez Zarząd Spółki w dniu 15 grudnia 2006 r., zbadanym zgodnie z art. 

559 § 1 Kodeksu spółek handlowych, przez biegłego rewidenta wyznaczonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta 

Stołecznego Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. 

2. Kapitał zakładowy Spółki będzie wynosił 500 000,00 (słownie: pięćset tysięcy) złotych. 

Kapitał zakładowy Spółki będzie dzielił się na: 

a) 2 500 000 (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy) akcji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 2 (słownie: 

dwa) grosze każda; 

b) 22 500 000 (słownie: dwadzieścia dwa miliony pięćset tysięcy) akcji na okaziciela serii B o wartości 

nominalnej 2 (słownie: dwa) grosze każda; 

 

Akcje serii A będą akcjami objętymi przez wspólników w wyniku przekształcenia spółki z ograniczoną 

odpowiedzialnością w spółkę akcyjną i zostaną objęte w następujący sposób: 

a) Michał Kornacki obejmuje 750 000 (słownie: siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji serii A o wartości nominalnej 

2 (słownie: dwa) grosze każda; 

b) Artur Czeszejko-Sochacki obejmuje 375 000 (słownie: trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji serii A o 

wartości nominalnej 2 (słownie dwa) grosze każda; 

c) Dariusz Lichacz obejmuje 750 000 (słownie: siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji serii A o wartości nominalnej 

2 (słownie: dwa) grosze każda; 

d) Paweł Przetacznik obejmuje 375 000 (słownie: trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji serii A o wartości 

nominalnej 2 (słownie: dwa) grosze każda; 

e) Przemysław Świderski obejmuje 375 000 (słownie: trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji serii A o wartości 

nominalnej 2 (słownie: dwa) grosze każda; 

f) Paweł Święch obejmuje 100 000 (słownie: sto tysięcy) akcji serii A o wartości nominalnej 2 (słownie: dwa) 

grosze każda; 

Akcje serii B będą pokryte wkładami pieniężnymi i zostaną objęte w następujący sposób: 

a) Michał Kornacki obejmuje 6 750 000 (słownie: sześć milionów siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji serii B o 

wartości nominalnej 2 (słownie: dwa) grosze każda; 

b) Artur Czeszejko-Sochacki obejmuje 3 375 000 (słownie: trzy miliony trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji 

serii B o wartości nominalnej 2 (słownie: dwa) grosze każda; 

c) Dariusz Lichacz obejmuje 6 750 000 (słownie: sześć milionów siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji serii B o 

wartości nominalnej 2 (słownie: dwa) grosze każda; 

d) Paweł Przetacznik obejmuje 3 375 000 (słownie: trzy miliony trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji serii B o 

wartości nominalnej 2 (słownie: dwa) grosze każda; 

e) Przemysław Świderski obejmuje 1 350 000 (słownie: jeden milion trzysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji serii B o 

wartości nominalnej 2 (słownie: dwa) grosze każda; 

f) Paweł Święch obejmuje 900 000 (słownie: dziewięćset tysięcy) akcji serii B o wartości nominalnej 2 (słownie: 

dwa) grosze każda; 

 

3. W Spółce Przekształconej uczestniczyć będą wszyscy wspólnicy Spółki wobec czego nie przewiduje się wypłat, o 

których mowa w art. 563 punkt 3 Kodeksu spółek handlowych, jednakże w przypadku gdyby nie wszyscy wspólnicy 

uczestniczyli w spółce przekształcanej wówczas kwota wypłat będzie wynosiła 50 000 złotych (pięćdziesiąt tysięcy 

złotych). 

4. Wspólnikom uczestniczącym w Spółce Przekształconej nie zostają przyznane żadne prawa osobiste, o których 

mowa w art. 563 punkt 4 Kodeksu spółek handlowych. 

5. Zarząd pierwszej kadencji Spółki Przekształconej będzie się składał z sześciu członków, którym będą: 
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1) Michał Kornacki 

2) Paweł Przetacznik 

3) Artur Czeszejko-Sochacki 

4) Dariusz Lichacz 

5) Przemysław Świderski 

6) Piotr Nowak 

6. Rada Nadzorcza pierwszej kadencji Spółki Przekształconej będzie się składała z pięciu członków, którymi będą 

następujące osoby: 

1) Monika Bednarek 

2) Mirosław Borowicz 

3) Paweł Puterko 

4) Jarosław Dominiak 

5) Paweł Święch 

7. Walne Zgromadzenie Wspólników wyraża zgodę na brzmienie Statutu Spółki Przekształconej, stanowiącego 

załącznik Nr 2 do Planu Przekształcenia. 

8. Walne Zgromadzenie Wspólników zobowiązuje i upoważnia Zarząd Spółki do dokonania wszystkich czynności 

prawnych i faktycznych wymaganych dla dokonania przekształcenia Spółki w Spółkę Przekształconą. 

4.2.3 Akcje serii C 

Akcje serii C powstały na mocy uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Internet Media Services S.A. z dnia 25 

sierpnia 2008 roku. Uchwała została zaprotokołowana przez notariusza Pawła Kita, prowadzącego Kancelarię Notarialną w 

Warszawie przy ul. Polnej 24 lokal 8 (Repertorium A nr 1801/2008). W dniu 18 września 2008 roku Zarząd Spółki złożył 

oświadczenie o wysokości objętego kapitału zakładowego w ramach emisji akcji serii C. Oświadczenie to zostało 

zaprotokołowane przez notariusza Pawła Kita, prowadzącego Kancelarię Notarialną w Warszawie przy ul. Polnej 24 lokal 8 

(Repertorium A nr 1962/2008). Akcje serii C zostały zarejestrowane w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru 

Sądowego w dniu 26 września 2008 roku.   

Treść powyższej uchwały oraz oświadczenia Zarządu zaprezentowano poniżej: 

 

Uchwała Nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Internet Media Services S.A. z dnia 25 sierpnia 2008 roku w 

sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy 

 

§ 1 

1) Działając na podstawie art. 430 § 1, art. 431 § 1 i 2 pkt 1, art. 432 § 1 oraz art. 433 § 2 kodeksu spółek 

handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Internet Media Services Spółka Akcyjna z siedzibą w 

Warszawie podejmuje uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą niż 40.000 

(czterdzieści tysięcy) złotych, w drodze emisji nie więcej niż 2.000.000 (dwa miliony) akcji serii C, o wartości 

nominalnej 2 (dwa) grosze każda. 

2) Akcje serii C są akcjami zwykłymi, na okaziciela. 

3) Walne Zgromadzenie ustala cenę emisyjną akcji serii C na kwotę 3,40 (trzy i 40/100) złote. 

4) Nowe akcje serii C będą uczestniczyć w dywidendzie za rok obrotowy 2008 roku. 

5) Akcje zostaną objęte w trybie subskrypcji prywatnej skierowanej do prywatnych inwestorów w zamian za wkłady 

pieniężne uiszczone w całości przed zarejestrowaniem niniejszego podwyższenia. 

6) Ustala się termin zawarcia umowy objęcia akcji do dnia 15 września 2008 roku. 

7) W interesie Spółki wyłącza się prawo poboru akcji nowej emisji przez dotychczasowych akcjonariuszy. Opinia 

Zarządu Spółki zawierająca uzasadnienie powodów pozbawienia w całości dotychczasowych akcjonariuszy Spółki 

prawa poboru w odniesieniu do wszystkich akcji serii C została zawarta powyżej. Nadzwyczajne Walne 

Zgromadzenie aprobuje i przyjmuje opinię Zarządu Spółki zawierającą uzasadnienie pozbawienia prawa poboru w 

odniesieniu do wszystkich akcji serii C. 

8) Upoważnia i zobowiązuje się Zarząd Spółki do: 

a) złożenia oferty wybranym inwestorom w ramach subskrypcji prywatnej, jak też dokonania wszelkich innych 

czynności związanych z subskrypcją prywatną, 

b) dokonania przydziału akcji serii C, 

c) złożenia oświadczenia o wysokości kapitału zakładowego, na podstawie artykułu 310 § 2 kodeksu spółek 

handlowych, objęte w wyniku subskrypcji akcji serii C, 
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9) Akcje serii C objęte zostaną wyłącznie za wkłady pieniężne i zostaną opłacone w pełni przed rejestracją 

podwyższenia kapitału zakładowego. 

10) W związku z powyższym zmianie ulega treść art. § 6 ust. 1 i 2 Statutu Spółki, który uzyskuje następujące brzmienie: 

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 540.000 (słownie: pięćset czterdzieści tysięcy) złotych. 

2. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na: 

a) 2.500.000 (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy) akcji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 2 

(słownie: dwa) grosze każda, 

b) 22.500.000 (słownie: dwadzieścia dwa miliony pięćset tysięcy) akcji na okaziciela serii B o wartości 

nominalnej 2 (słownie: dwa) grosze każda, 

c) nie więcej niż 2.000.000 (słownie: dwa miliony) akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 2 

(słownie: dwa) grosze każda. 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. 

 

 

Oświadczenie Zarządu o wysokości objętego kapitału zakładowego 

 

§ 1 

Michał Kornacki oraz Piotr Nowak działający jako Zarząd spółki pod firmą Internet Media Services Spółka Akcyjna z siedzibą 

w Warszawie, oświadczają, że: 

1) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą Internet Media Services Spółka Akcyjna z 

siedzibą w Warszawie podjęło w dniu 25 sierpnia 2008 roku Uchwałę Nr 4 w sprawie podwyższenia kapitału 

zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą niż 40.000 (czterdzieści tysięcy) złotych, w drodze emisji nie więcej niż 

2.000.000 (dwa miliony) akcji serii C, o wartości nominalnej 2 (dwa) grosze każda, upoważniając i zobowiązując 

Zarząd Spółki, stosownie do treści § 1 pkt. 8 powołanej Uchwały Nr 4 do: 

a) złożenia oferty wybranym inwestorom w ramach subskrypcji prywatnej, jak też dokonania wszelkich innych 

czynności związanych z subskrypcją prywatną, 

b) dokonania przydziału akcji serii C, 

c) złożenia oświadczenia o wysokości kapitału zakładowego, na podstawie artykułu 310 § 2 kodeksu spółek 

handlowych, objętego w wyniku subskrypcji akcji serii C, 

2) podwyższenie kapitału zakładowego Spółki zaprotokołowane zostało aktem notarialnym z dnia 25 sierpnia 2008 

roku, Rep. A nr 1801/2008, sporządzonym przez Pawła Kita, notariusza w Warszawie. 

§ 2 

Aktem niniejszym Michał Kornacki oraz Piotr Nowak działający jako Zarząd spółki pod firmą Internet Media Services Spółka 

Akcyjna z siedzibą w Warszawie, stosownie do treści art. 310 § 2 i 4 w związku z art. 431 § 7 kodeksu spółek handlowych 

oraz § 1 pkt. 8 litera „c” Uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 25 sierpnia 2008 roku, 

Rep. A nr 1801/2008 oświadczają, że: 

- w wyniku subskrypcji akcji w ramach subskrypcji prywatnej objęto 1.241.820 (jeden milion dwieście czterdzieści jeden 

tysięcy osiemset dwadzieścia) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,02 zł (dwa) grosze każda i łącznej 

wartości nominalnej równej 24.836,40 (dwadzieścia cztery tysiące osiemset trzydzieści sześć i 40/100) złotych, 

- w wyniku objęcia akcji serii C oraz wniesienia wkładów na ich pokrycie kapitał zakładowy został podwyższony o kwotę 

24.836,40 (dwadzieścia cztery tysiące osiemset trzydzieści sześć i 40/100) złotych, 

- w związku z powyższym doprecyzowują brzemiennie Statutu Spółki w ten sposób, że § 6 ust. 1 i 2 Statutu Spółki otrzymują 

następujące brzmienie: 

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 524.836,40 (słownie: pięćset dwadzieścia cztery tysiące osiemset trzydzieści sześć i 

40/100) złotych, 

2. Kapitał zakładowy dzieli się na: 

a) 2.500.000 (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy) akcji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 2 (słownie: dwa) grosze 

każda, 

b) 22.500.000 (słownie: dwadzieścia dwa miliony pięćset tysięcy) akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 2 (słownie: 

dwa) grosze każda, 

c) 1.241.820 (słownie: jeden milion dwieście czterdzieści jeden tysięcy osiemset dwadzieścia) akcji na okaziciela serii C o 

wartości nominalnej 2 (słownie: dwa) grosze każda.” 
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4.2.4 Akcje serii D 

Akcje serii D powstały na mocy uchwały nr 27 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Internet Media Services SA z siedzibą w 

Warszawie z dnia 17 czerwca 2009 roku. Uchwała została zaprotokołowana przez notariusza Marka Rudzińskiego, 

prowadzącego Kancelarię Notarialną w Warszawie przy ul. Powązkowskiej nr 44C (Repertorium A nr 2455/2009). W dniu 24 

czerwca 2009 roku rada nadzorcza Spółki  podjęła w trybie obiegowym uchwałę w sprawie ustalenia ceny emisyjnej akcji 

serii D na kwotę 90 (dziewięćdziesiąt) groszy każda. W dniu 20 lipca 2009 roku zarząd Spółki złożył oświadczenie o 

wysokości objętego kapitału zakładowego w ramach emisji akcji imiennych serii D. Oświadczenie to zostało 

zaprotokołowane przez notariusza Marka Rudzińskiego, prowadzącego Kancelarię Notarialną w Warszawie przy ul. 

Powązkowskiej nr 44C (Repertorium A nr 3088/2009). Akcje serii D zostały zarejestrowane w rejestrze przedsiębiorców 

Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 18 września 2009 roku. Akcje imienne serii D zostały zamienione na akcje na 

okaziciela na podstawie uchwały Zarządu z dnia 4 kwietnia 2011 roku. Tekst jednolity statutu Spółki uwzględniający zamianę 

akcji serii D z akcji imiennych na akcje na okaziciela zawarty został w akcie notarialnym Rep. A 3364/2011 i został 

zarejestrowany w KRS w dniu 26 maja 2011 roku. 

 

Treść powyższych uchwał oraz oświadczenia zaprezentowano poniżej: 

 

Uchwała Nr 27 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Internet Media Services S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 

 17 czerwca 2009 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego z wyłączeniem prawa poboru przez 

dotychczasowych akcjonariuszy  

 

§ 1 

1. Działając na podstawie art. 430 § 1, art. 431 § 1 i 2 pkt. 1, art. 432 § 1 oraz art. 433 § 2 kodeksu spółek 

handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Internet Media Services Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 

podejmuje uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą niż 131 209,10 (sto 

trzydzieści jeden tysięcy dwieście dziewięć i 10/100) złotych, w drodze emisji nie więcej niż 6 560 455 (słownie: 

sześć milionów pięćset sześćdziesiąt tysięcy czterysta pięćdziesiąt pięć) akcji serii D o wartości nominalnej 2 

(słownie: dwa) grosze każda. 

2. Akcje serii D są akcjami zwykłymi, imiennymi. 

3. Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do oznaczenia ceny emisyjnej akcji serii D, przy czym cena 

emisyjna każdej akcji nie może być niższa niż 90 (słownie: dziewięćdziesiąt) groszy i nie wyższa niż 4 (słownie: 

cztery) złote. 

4. Nowe akcje serii D będą uczestniczyć w dywidendzie za rok obrotowy 2009. 

5. Akcje serii D zostaną objęte w trybie subskrypcji prywatnej skierowanej do wybranych inwestorów w zamian za 

wkłady pieniężne uiszczone w całości przed rejestracją podwyższenia kapitału. 

6. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala termin zawarcia umów objęcia akcji do dnia 31 sierpnia 2009 roku. 

7. Zwyczajne Walne Zgromadzenie w interesie spółki wyłącza prawo poboru akcji nowej emisji serii D przez 

dotychczasowych akcjonariuszy. Opinia Zarządu Spółki zawierająca uzasadnienie powodów pozbawienia w całości 

dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru w odniesieniu do wszystkich akcji serii D stanowi załącznik do 

niniejszej umowy. Zwyczajne Walne Zgromadzenie aprobuje i przyjmuje opinię Zarządu Spółki zawierającą 

uzasadnienie pozbawienia prawa poboru w odniesieniu od wszystkich akcji serii D. 

8. Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do: 

a) złożenia oferty wybranym inwestorom w ramach subskrypcji prywatnej, jak też dokonania wszelkich innych 

czynności związanych z subskrypcją prywatną, 

b) dokonania przydziału akcji serii D, 

c) złożenia oświadczenia o wysokości kapitału zakładowego, na podstawie artykułu 310 § 2 kodeksu spółek 

handlowych, objętego w wyniku subskrypcji akcji serii D. 

9. W związku z powyższym zmianie ulega treść § 6 ust. 1 i 2 Statutu Spółki, który otrzymuje następujące brzmienie: 

1) kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 656 045,50 (słownie: sześćset pięćdziesiąt sześć tysięcy 

czterdzieści pięć i 50/100) złotych. 

2) kapitał zakładowy Spółki dzieli się na: 

a) 2 500 000 (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy) akcji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 2 

(słownie: dwa) grosze każda, 

b) 22 500 000 (słownie: dwadzieścia dwa miliony pięćset tysięcy) akcji na okaziciela serii B o wartości 

nominalnej 2 (słownie: dwa) grosze każda, 
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c) 1 241 820 (słownie: jeden milion dwieście czterdzieści jeden tysięcy osiemset dwadzieścia) akcji na 

okaziciela serii C o wartości nominalnej 2 (słownie: dwa) grosze każda, 

d) nie więcej niż 6 560 455 (słownie: sześć milionów pięćset sześćdziesiąt tysięcy czterysta pięćdziesiąt pięć) 

akcji imiennych serii D o wartości nominalnej 2 (słownie: dwa) grosze każda. 

10. Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki po 

złożeniu przez Zarząd oświadczenia, o którym mowa w ust. 8 pkt. c) niniejszej uchwały. 

 

Oświadczenie Zarządu o wysokości objętego kapitału zakładowego 

 

§ 1 

Stawający Pan Piotr Nowak i Pan Jacek Duliński jako Członkowie Zarządu działający w imieniu i na rzecz Internet Media 

Services Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie oświadczają że: 

- w dniu 17 czerwca 2009 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Internet Media Services Spółki Akcyjnej z siedzibą w 

Warszawie, zaprotokołowane przez Marka Rudzińskiego Notariusza w Warszawie, za numerem Repetytorium 2455/2009 

podjęło między innymi uchwałę numer 27 o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą niż 131 209,10 

(sto trzydzieści jeden tysięcy dwieście dziewięć i 10/100) złotych, w drodze emisji nie więcej niż 6 560 455 (słownie: sześć 

milionów pięćset sześćdziesiąt tysięcy czterysta pięćdziesiąt pięć) akcji serii D o wartości nominalnej 2 (słownie: dwa) grosze 

każda, upoważniając i zobowiązując Zarząd Spółki, stosownie do treści § 1 pkt 8 powołanej Uchwały numer 27 do: 

a) złożenia oferty wybranym inwestorom w ramach subskrypcji prywatnej, jak też dokonania wszelkich innych 

czynności związanych z subskrypcją prywatną, 

b) dokonania podziału akcji serii D, 

c) złożenia oświadczenia o wysokości kapitału zakładowego, na podstawie artykułu 310 § 2 kodeksu spółek 

handlowych, objętego w wyniku subskrypcji akcji serii D, 

§ 2 

Stawający jako Członkowie Zarządu Spółki, na podstawie art. 431 § 7 w związku z art. 310 § 2 i 4 Kodeksu spółek 

handlowych oraz § 1 pkt. 8 lit. c Uchwały numer 27, oświadczają, że: 

- w wyniku subskrypcji prywatnej akcji objęto 6.324.341 (sześć milionów trzysta dwadzieścia cztery tysiące trzysta 

czterdzieści jeden) akcji imiennych serii D o wartości nominalnej 0,02 (dwa) grosze każda i łącznej wartości 

nominalnej 126.486,82 (sto dwadzieścia sześć tysięcy czterysta osiemdziesiąt sześć złotych i 82/100), 

- w wyniku objęcia akcji serii D oraz wniesienia wkładów na ich pokrycie kapitał zakładowy został podwyższony o 

kwotę 126.486,82 (sto dwadzieścia sześć tysięcy czterysta osiemdziesiąt sześć i 82/100) złotych. 

- związku z podwyższeniem kapitału zmienia się § 6 ust. 1 i 2 Statutu Spółki, którego treść otrzymuje następujące brzmienie: 

1. „Kapitał zakładowy Spółki wynosi 651.323,22 (słownie: sześćset pięćdziesiąt jeden tysięcy trzysta dwadzieścia trzy 

i 22/100) złotych. 

2. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na: 

a) 2 500 000 (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy) akcji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 2 

(słownie: dwa) grosze każda, 

b) 22 500 000 (słownie: dwadzieścia dwa miliony pięćset tysięcy) akcji na okaziciela serii B o wartości 

nominalnej 2 (słownie: dwa) grosze każda, 

c) 1 241 820 (słownie: jeden milion dwieście czterdzieści jeden tysięcy osiemset dwadzieścia) akcji na 

okaziciela serii C o wartości nominalnej 2 (słownie: dwa) grosze każda, 

d) 6.324.341 (sześć milionów trzysta dwadzieścia cztery tysiące trzysta czterdzieści jeden) akcji 

imiennych serii D o wartości nominalnej 2 (słownie: dwa) grosze każda.” 

 

 

„Warszawa, 24 czerwca 2009 r. 

PROTOKÓŁ z podjęcia uchwały Rady Nadzorczej Internet Media Services S.A. w trybie obiegowym 

Protokół został sporządzony w związku z koniecznością podjęcia uchwały w sprawie ustalenia ceny emisyjnej akcji serii D 

Z uwagi na brak możliwości zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej przed dniem 23 czerwca 2009 roku Przewodniczący Rady 

Nadzorczej podjął decyzję o podjęciu uchwały w trybie obiegowym, zgodnie z § 13 ustęp 9 Regulaminu Rady Nadzorczej. 

Przewodniczący Rady Nadzorczej przekazał każdemu z członków Rady Nadzorczej proponowaną treść uchwały oraz poprosił 

o wyrażenie zgody na podjęcie uchwały w trybie obiegowym. 

Proponowana treść uchwały Rady Nadzorczej Internet Media Services S.A.: 
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Rada Nadzorcza Internet Media Services S.A. („Spółka”), działając na podstawie §16 ust. 2 pkt 6 Statutu Spółki w związku z 

podjęciem na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 17 czerwca 2009 roku uchwały nr 27 w sprawie 

podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z wyłączeniem prawa poboru przez dotychczasowych akcjonariuszy, niniejszym 

ustala cenę emisyjną nowych akcji serii D na kwotę 90 (dziewięćdziesiąt) groszy każda. 

Przewodniczący stwierdził, że otrzymał zgodę wszystkich członków Rady Nadzorczej na podjęcie uchwały w trybie 

obiegowym. 

Przewodniczący stwierdził, że wszyscy członkowie Rady Nadzorczej oddali głos za podjęciem uchwały. 

Przewodniczący Rady Nadzorczej stwierdził , że uchwała w zaproponowanej treści została podjęta. (….)”    

 

„PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA ZARZĄDU Internet Media Services S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 4 kwietnia 2011 roku  

(…) 

Uchwała nr 1 Zarządu Internet Media Services S.A. z siedzibą w Warszawie 

w sprawie wymiany odcinków zbiorowych akcji Imiennych serii D, należących do: 

 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego FORUM X, 

 (w tym miejscu dane trzech osób fizycznych – akcjonariuszy mniejszościowych), 

 (dane osoby fizycznej – akcjonariusza mniejszościowego), 

 (dane osoby fizycznej – akcjonariusza mniejszościowego), 

 Domu Maklerskiego BOŚ S.A., 

 (dane osoby fizycznej – akcjonariusza mniejszościowego), 

 (dane osoby fizycznej – akcjonariusza mniejszościowego) 

- Akcjonariuszy Spółki na siedem nowych odcinków zbiorowych akcji na okaziciela serii D, zgodnie z wnioskiem 

Akcjonariuszy z dnia 17 marca 2011 r. oraz wydania nowych odcinków zbiorowych akcji na okaziciela serii D i 

zniszczenia odcinków zbiorowych podlegających wymianie. 

§1. 

Zarząd Internet Media Services S.A. z siedzibą w Warszawie, w związku z wnioskami złożonymi przez: 

  Fundusz Inwestycyjny Zamknięty FORUM X, 

 (w tym miejscu dane trzech osób fizycznych – akcjonariuszy mniejszościowych), 

 (dane osoby fizycznej – akcjonariusza mniejszościowego), 

 (dane osoby fizycznej – akcjonariusza mniejszościowego), 

 Dom Maklerski BOŚ S.A., 

 (dane osoby fizycznej – akcjonariusza mniejszościowego), 

 (dane osoby fizycznej – akcjonariusza mniejszościowego) 

- Akcjonariuszy Spółki (wnioski stanowią załączniki od nr 1 do 7 do uchwały), niniejszym postanawia dokonać 

wymiany siedmiu odcinków zbiorowych akcji zwykłych imiennych serii D na siedem nowych odcinków zbiorowych 

akcji na okaziciela serii D, tj.: 

1. odcinek zbiorowy nr 1 obejmujący 4 920 341 akcji zwykłych imiennych serii D od numeru 1 do numeru 

4 920 341, należący do FORUM X Fundusz Inwestycyjny Zamknięty na odcinek zbiorowy obejmujący 4 920 341 

akcji na okaziciela serii D od numeru 1 do numeru 4 920 341, 

2. odcinek zbiorowy nr 2 obejmujący 700 000 akcji zwykłych imiennych serii D od numeru 4 920 342 do numeru 

5 620 341, należący do (dane trzech osób fizycznych – akcjonariuszy mniejszościowych) na odcinek zbiorowy 

obejmujący 700 000 akcji na okaziciela serii D od numeru 4 920 342 do numeru 5 620 341, 

3. odcinek zbiorowy nr 3 obejmujący 255 000 akcji zwykłych imiennych serii D od numeru 5 620 342 do numeru 

5 875 341, należący do (dane osoby fizycznej – akcjonariusza mniejszościowego) na odcinek zbiorowy obejmujący 

255 000 akcji na okaziciela serii D od numeru 5 620 342 do numeru 5 875 341, 

4. odcinek zbiorowy nr 4 obejmujący 155 000 akcji zwykłych imiennych serii D od numeru 5 875 342 do numeru 

6 030 341, należący do (dane osoby fizycznej – akcjonariusza mniejszościowego) na odcinek zbiorowy obejmujący 

155 000 akcji na okaziciela serii D  od numeru 5 875 342 do numeru 6 030 341, 



29 
 

 

5. odcinek zbiorowy nr 5 obejmujący 134 000 akcji zwykłych imiennych serii D od numeru 6 030 342 do numeru 

6 164 341, należący do Domu Maklerskiego  BOŚ S.A. na odcinek zbiorowy obejmujący 134 000 akcji na okaziciela 

serii D  od numeru 6 030 342 do numeru 6 164 341, 

6. odcinek zbiorowy nr 6 obejmujący 110 000 akcji zwykłych imiennych serii D od numeru 6 164 342 do numeru 

6 274 341, należący do (dane osoby fizycznej – akcjonariusza mniejszościowego) na odcinek zbiorowy obejmujący 

110 000 akcji na okaziciela serii D  od numeru 6 164 342 do numeru 6 274 341, oraz 

 7. odcinek zbiorowy nr 7 obejmujący 50 000 akcji zwykłych imiennych serii D od numeru 6 274 342 do numeru 

6 324 341, należący do (dane osoby fizycznej – akcjonariusza mniejszościowego) na odcinek zbiorowy obejmujący 

50 000 akcji na okaziciela serii D od numeru 6 274 342 do numeru 6 324 341. 

§2. 

Zarząd Internet Media Services SA z siedzibą w Warszawie niniejszym postanawia sporządzić siedem nowych 

odcinków zbiorowych akcji na okaziciela serii D, tj. 

1. odcinek zbiorowy obejmujący 4 920 341 akcji na okaziciela serii D od numeru 1 do numeru 4 920 341, 

2. odcinek zbiorowy obejmujący 700 000 akcji na okaziciela serii D od numeru 4 920 342 do numeru 5 620 341, 

3. odcinek zbiorowy obejmujący 255 000 akcji na okaziciela serii D od numeru 5 620 342 do numeru 5 875 341, 

4. odcinek zbiorowy obejmujący 155 000 akcji na okaziciela serii D  od numeru 5 875 342 do numeru 6 030 341, 

5. odcinek zbiorowy obejmujący 134 000 akcji na okaziciela serii D  od numeru 6 030 342 do numeru 6 164 341, 

6. odcinek zbiorowy obejmujący 110 000 akcji na okaziciela serii D  od numeru 6 164 342 do numeru 6 274 341, 

oraz 

7. odcinek zbiorowy obejmujący 50 000 akcji na okaziciela serii D od numeru 6 274 342 do numeru 6 324 341 

i wydać je w.w. Akcjonariuszom, oraz dokonać zniszczenia wszystkich siedmiu odcinków zbiorowych akcji zwykłych 

imiennych serii D, tj.: 

1. odcinek zbiorowy obejmujący 4 920 341 akcji zwykłych imiennych serii D od numeru 1 do numeru 4 920 341, 

2. odcinek zbiorowy obejmujący 700 000 akcji zwykłych imiennych serii D od numeru 4 920 342 do numeru 

5 620 341, 

3. odcinek zbiorowy obejmujący 255 000 akcji  zwykłych imiennych serii D od numeru 5 620 342 do numeru 

5 875 341, 

4. odcinek zbiorowy obejmujący 155 000 akcji zwykłych imiennych serii D  od numeru 5 875 342 do numeru 

6 030 341, 

5. odcinek zbiorowy obejmujący 134 000 akcji zwykłych imiennych serii D  od numeru 6 030 342 do numeru 

6 164 341, 

6. odcinek zbiorowy obejmujący 110 000 akcji zwykłych imiennych serii D  od numeru 6 164 342 do numeru 

6 274 341, oraz 

7. odcinek zbiorowy obejmujący 50 000 akcji zwykłych imiennych serii D od numeru 6 274 342 do numeru 

6 324 341. 

Niniejsza uchwała stanowi jednocześnie protokół ze zniszczenia ww. odcinków zbiorowych akcji. 

§3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia”. 

 

4.2.5 Akcje serii E 

Akcje serii E powstały na mocy uchwały nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Internet Media Services S.A. z siedzibą w 

Warszawie z dnia 30 czerwca 2010 roku. Uchwała została zaprotokołowana przez notariusza Marka Rudzińskiego, 

prowadzącego Kancelarię Notarialną w Warszawie przy ul. Powązkowskiej nr 44C (Repertorium A nr 2046/2010). Akcje serii 

E zostały zarejestrowane w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 28 września 2010 roku. 

Treść powyższej uchwały oraz uchwały w sprawie zmiany Statutu Emitenta w związku z podwyższeniem kapitału 

zakładowego  zaprezentowano poniżej: 
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Uchwała nr 22 z dnia 30 czerwca 2010 roku Zwyczajnego  Walnego Zgromadzenia Internet Media Services Spółka Akcyjna 

z siedzibą w Warszawie w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki i wyłączenia prawa poboru 

 

§ 1 

Na podstawie art. 431 § 1 i 2 pkt. 1), art. 432 § 1 oraz art. 433 § 2 kodeksu spółek handlowych, § 10 ust. 1 pkt. e) Statutu 

Spółki, Zwyczajne Zgromadzenie Spółki postanawia podwyższyć kapitał zakładowy Spółki o kwotę 7.000 (siedem tysięcy) 

złotych do kwoty 658.323,22 (sześćset pięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta dwadzieścia trzy i 22/100) złotych, poprzez emisję 

350.000 (trzysta pięćdziesiąt tysięcy) nowych akcji na okaziciela serii E o numerach od 1 do 350.000, o wartości nominalnej 

0,02 złotego (dwa grosze), za cenę emisyjną 2 zł (dwa złote) każda akcja. 

§ 2 

Biorąc pod uwagę pisemną opinię Zarządu uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru akcji na okaziciela serii E 

przez dotychczasowych Akcjonariuszy Spółki, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały, w interesie Spółki Zwyczajne 

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia pozbawić dotychczasowych Akcjonariuszy Spółki prawa poboru 350.000 (trzysta 

pięćdziesiąt tysięcy) nowych akcji na okaziciela serii E. 

§ 3 

Wszystkie 350.000 (trzysta pięćdziesiąt tysięcy) nowych akcji zostają przeznaczone do objęcia przez Pana Marka 

Stolińskiego, legitymującego się dowodem osobistym nr (…) (dalej dane osoby fizycznej). Objęcie 350.000 (trzysta 

pięćdziesiąt tysięcy) nowych akcji nastąpi w drodze subskrypcji prywatnej, tj. złożenia oferty przez Spółkę i jej przyjęcia przez 

Pana Marka Stolińskiego. Umowa o objęciu nowych akcji zostanie zawarta przez Spółkę najpóźniej do dnia 30 września 2010 

roku. 

§ 4 

Nowe akcje zostaną pokryte gotówką uiszczoną w całości do dnia 30 września 2010 roku. Nadwyżka ponad wartość 

nominalną nowych akcji zostanie przeniesiona do kapitału zapasowego Spółki. Nowe akcje będą uczestniczyć w dywidendzie 

za rok obrotowy 2010 roku. 

§ 5 

 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy upoważnia Zarząd Spółki do przeprowadzenia wszelkich czynności faktycznych i 

prawnych związanych z realizacją niniejszej Uchwały. 

§ 6 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Uchwała nr 23 z dnia 30 czerwca 2010 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Internet Media Services Spółka Akcyjna 

w Warszawie w sprawie zmiany Statutu Spółki (wyciąg) 

Na podstawie § 10 ust. 1 pkt. f) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić Statut Spółki w 

następujący sposób: (…) 

§ 6 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie: 

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 658.323,22 (sześćset pięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta dwadzieścia trzy i 22/100) złotych. 

Do § 6 ust. 2 Statutu Spółki dodaje się pkt e) o następującej treści: 

350.000 (trzysta pięćdziesiąt tysięcy) nowych akcji na okaziciela serii E o wartości nominalnej 2 (słownie: dwa) grosze każda. 

4.2.6 Uchwała w sprawie wprowadzenia akcji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu oraz dematerializacji 
akcji Spółki 

 

Uchwała nr 4 z dnia 29 kwietnia 2011 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Internet Media Services Spółka 

Akcyjna z siedzibą w Warszawie w sprawie wprowadzenia akcji Spółki serii A, B, C, D, E, F1, F2, F3 i G oraz praw do akcji 

serii F1, F2, F3 i G do alternatywnego systemu obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 

(NewConnect) oraz ich dematerializacji 

 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie przepisu art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 8 ustawy z dnia 29 

lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. nr 183 poz.1538) uchwala co następuje: 

 

§ 1 
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1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na wprowadzenie akcji serii A, B, C, D, E Spółki do 

alternatywnego systemu obrotu organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z 

siedzibą w Warszawie (NewConnect). 

2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu 

organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie z siedzibą w Warszawie (NewConnect) akcji 

serii F1, F2, F3 i G Spółki, a także prawa do akcji serii F1, F2, F3 i G Spółki, jeżeli: 

a) akcje serii F1, F2, F3 Spółki zostaną przez Spółkę wyemitowane w ramach kapitału warunkowego i 

objęte przez osoby i na warunkach określonych w Programie Motywacyjnym Spółki, przyjętym na 

podstawie uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 4 stycznia 2011 

roku, 

b) akcje serii G Spółki zostaną przez Spółkę wyemitowane w ramach kapitału docelowego i objęte w 

drodze subskrypcji prywatnej przez wybranych inwestorów. 

3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na dematerializację i złożenie do depozytu 

prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie akcji serii A, B, C, D i 

E, a także akcji serii F1, F2, F3 i G Spółki i praw do akcji serii F1, F2, F3 i G Spółki, o ile zostaną wyemitowane. 

4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności prawnych i 

faktycznych niezbędnych do: 

a) wprowadzenia akcji serii A, B, C, D, E, F1, F2, F3 i G oraz praw do akcji serii F1, F2, F3 i G Spółki do 

alternatywnego systemu obrotu organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w 

Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie (NewConnect), 

b) złożenia do depozytu prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą 

w Warszawie akcji serii A, B, C, D, E, F1, F2, F3 i G, a także praw do akcji serii F1, F2, F3 i G Spółki, 

c) dokonania dematerializacji akcji serii A, B, C, D, E, F1, F2, F3 i G, a także praw do akcji serii F1, F2, F3 

i G Spółki, a w szczególności, ale nie wyłącznie, do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów 

Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie umowy lub umów, których przedmiotem będzie 

rejestracja akcji serii A, B, C, D, E, F1, F2, F3 i G, a także praw do akcji serii F1, F2, F3 i G Spółki w 

depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych 

S.A. z siedzibą w Warszawie. 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

4.3 Oznaczenie dat, od których akcje uczestniczą w dywidendzie  

Akcje serii A i B uczestniczą w dywidendzie począwszy od wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2006.  

Akcje serii C mają prawo do uczestniczenia w dywidendzie począwszy od dywidendy za rok obrotowy 2008. 

Akcje serii D uprawniają do uczestniczenia w dywidendzie począwszy od dywidendy za rok obrotowy 2009. 

Akcje serii E uprawniają do uczestniczenia w dywidendzie począwszy od dywidendy za rok obrotowy 2010. 

 

Żadna z akcji Emitenta nie jest uprzywilejowana w zakresie prawa do dywidendy, co oznacza, że akcje wszystkich serii są 

równe w zakresie prawa do dywidendy. 

Za rok 2010, w związku z rozpoznaniem przez Emitenta straty netto, dywidenda nie została wypłacona. Strata została w 

całości pokryta, na podstawie uchwały nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 28 czerwca 2011 

roku, z kapitału zapasowego Emitenta. 

 

4.4 Prawa wynikające z instrumentów finansowych  

Prawa wynikające z instrumentów finansowych – akcji określone są w Kodeksie spółek handlowych (KSH), innych przepisach 

prawa oraz w Statucie Spółki. 

4.4.1 Prawa o charakterze majątkowym 

Akcjonariuszom Spółki przysługują w szczególności następujące uprawnienia o charakterze majątkowym: 
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1) Prawo do dywidendy – jest to prawo do udziału w zysku Spółki wykazanym w sprawozdaniu finansowym, zbadanym 
przez biegłego rewidenta, który został przeznaczony przez Walne Zgromadzenie do wypłaty akcjonariuszom (art. 347 KSH). 
Zysk rozdziela się w stosunku do liczby akcji. Statut nie przewiduje żadnych przywilejów w zakresie tego prawa, co oznacza, 
że na każdą z akcji przypada dywidenda w takiej samej wysokości. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki publicznej ustala 
dzień dywidendy oraz termin wypłaty. Dzień dywidendy w spółkach publicznych może być wyznaczony na dzień powzięcia 
uchwały albo w okresie kolejnych trzech miesięcy licząc od tego dnia (art. 348 KSH). Roszczenie o wypłatę dywidendy staje 
się wymagalne z dniem wskazanym w uchwale Walnego Zgromadzenia jako dzień wypłaty dywidendy i podlega 
przedawnieniu na zasadach ogólnych.  
 

2) Prawo poboru – jest to prawo pierwszeństwa objęcia akcji nowych emisji w stosunku do liczby posiadanych akcji. W 
interesie Spółki, na warunkach określonych w art. 433 KSH Walne Zgromadzenie może pozbawić akcjonariuszy prawa 
poboru w części lub w całości. Uchwała Walnego Zgromadzenia w tym przedmiocie powinna zostać podjęta większością co 
najmniej czterech piątych głosów. Przepisów o konieczności uzyskania większości co najmniej 4/5 głosów nie stosuje się, 
jeżeli uchwała o podwyższeniu kapitału zakładowego stanowi, że nowe akcje mają być objęte w całości przez instytucję 
finansową (subemitenta), z obowiązkiem zaoferowania ich następnie akcjonariuszom celem umożliwienia im wykonania 
prawa poboru na warunkach określonych w uchwale. Powyższą zasadę stosuje się także wtedy gdy uchwała stanowi, że 
nowe akcje mają być objęte przez subemitenta w przypadku, gdy akcjonariusze, którym służy prawo poboru, nie obejmą 
części lub wszystkich oferowanych im akcji. Pozbawienie akcjonariuszy prawa poboru może nastąpić tylko w przypadku, gdy 
zostało to zapowiedziane w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Ponadto, Statut Spółki przewiduje uprawnienie 
Zarządu do pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru w całości lub w części za zgodą Rady Nadzorczej w granicach kapitału 
docelowego, określonego w pkt. 5.9 niniejszego Dokumentu informacyjnego. 

  

3) Prawo do udziału w majątku likwidacyjnym -   jest to prawo do udziału w majątku Spółki pozostałym po zaspokojeniu lub 
zabezpieczeniu wierzycieli w przypadku jej likwidacji. Zgodnie z art. 474 § 2 KSH majątek pozostały po zaspokojeniu lub 
zabezpieczeniu wierzycieli dzieli się między akcjonariuszy w stosunku do dokonanych przez każdego z nich wpłat na kapitał 
zakładowy. Statut Spółki nie przewiduje żadnego uprzywilejowania w tym zakresie. 

  

4) Prawo do rozporządzania akcjami – jest to prawo do zbycia akcji oraz dokonywania innych rozporządzeń (w tym 
ustanowienia zastawu, prawa użytkowania). Statut nie przewiduje żadnych ograniczeń co do zbywania lub obciążania akcji.  
W okresie, gdy akcje spółki publicznej, na których ustanowiono zastaw lub użytkowanie, są zapisane na rachunkach 
papierów wartościowych w domu maklerskim lub w banku prowadzącym rachunki papierów wartościowych, prawo głosu z 
tych akcji przysługuje akcjonariuszowi (art. 340 § 3 KSH).  

Akcje Spółki mogą zostać umorzone za zgodą akcjonariusza w drodze nabycia akcji przez Spółkę. Warunki umorzenia akcji 
określa Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.  
 
5) Prawo do zamiany akcji imiennych na akcje na okaziciela – na  żądanie akcjonariusza akcje imienne powinny zostać 

wymienione przez zarząd na akcje na okaziciela.  

4.4.2 Prawa o charakterze korporacyjnym 

 Akcjonariuszom Spółki przysługują w szczególności następujące uprawnienia o charakterze korporacyjnym: 
 
1) Prawo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu – jest prawem o charakterze bezwzględnym, którego nie można 
pozbawić akcjonariusza. Zgodnie z art. 412 § 1 KSH akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu i wykonywać 
prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu spółki 
publicznej i wykonywania prawa głosu powinno być udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej bez wymogu 
opatrzenia podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu (art. 412

1
 §2 KSH). 

Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu spółki publicznej mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki na 
szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu) (art. 406

1
 KSH) i 

które zwróciły się do podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych z żądaniem wystawienia imiennego 
zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu (art. 406

3
 KSH). Każdej Akcji przysługuje jeden głos na 

Walnym Zgromadzeniu (art. 411 KSH). 
 
2) Prawo do głosowania na Walnym Zgromadzeniu – każdej akcji w Spółce przysługuje jeden głos.  
 
3) Prawo żądania tajnego głosowania –zgodnie z art. 420 § 2 KSH należy zarządzić tajne głosowanie na żądanie choćby 
jednego z akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu. 
 
4) Prawo zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  – zgodnie z art. 399 § 3 KSH akcjonariuszom reprezentującym 
co najmniej 50 proc. kapitału zakładowego Spółki lub co najmniej 50 proc. ogółu głosów w Spółce przysługuje prawo 
zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.  



33 
 

 

 
5) Prawo do złożenia wniosku o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz do złożenia wniosku o umieszczenie 
w porządku obrad tego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia poszczególnych spraw zostało przyznane akcjonariuszom 
posiadającym co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki (art. 400 § 1 KSH).  
 
6) Prawo do złożenia wniosku o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia, zostało 
przyznane na mocy art. 401 § 1 KSH akcjonariuszom posiadającym co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego 
Spółki, przy czym przedmiotowy wniosek powinien być złożony w terminie 21 dni przed wyznaczonym terminem Walnego 
Zgromadzenia.  
 
6) Prawo do zgłaszania Spółce projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego 
Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad (art. 401 § 4 KSH), przyznane akcjonariuszom 
reprezentującym co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki; wniosek w tym przedmiocie powinien zostać 
złożony na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej przed terminem Walnego Zgromadzenia. 
Spółka powinna niezwłocznie ogłosić zgłoszone projekty uchwał na stronie internetowej. 
 
7) Prawo do zgłaszania podczas Walnego Zgromadzenia projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku 
obrad (art. 401 § 5 KSH) – jest to prawo przyznane każdemu z akcjonariuszy. 
 
8) Prawo do przeglądania w lokalu Zarządu listy akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu oraz 
żądania odpisu listy za zwrotem kosztów jego sporządzenia (art. 407 § 1 KSH). Akcjonariusz spółki publicznej może również 
żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być 
wysłana (art. 407 § 1

1
 KSH).  

 
9) Prawo do żądania wydania odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad; żądanie powinno zostać zgłoszone 
w terminie tygodnia przed Walnym Zgromadzeniem (art. 407 § 2 KSH).  
 
10) Prawo do złożenia wniosku o sprawdzenie listy obecności na Walnym Zgromadzeniu przez wybraną w tym celu komisję  
(art. 410 § 2 KSH) -  wniosek w tym przedmiocie mogą złożyć akcjonariusze posiadający jedną dziesiątą kapitału 
zakładowego reprezentowanego na tym Walnym Zgromadzeniu. Wnioskodawcy mają prawo wyboru jednego członka 
komisji.  
 
11) Prawo do przeglądania księgi protokołów oraz żądania wydania odpisów uchwał poświadczonych przez Zarząd (art. 421 
§ 3 KSH). 
 
12) Prawo do uzyskania informacji o Spółce (art. 428 KSH) - podczas obrad Walnego Zgromadzenia Zarząd jest obowiązany 
do udzielenia akcjonariuszowi na jego żądanie informacji dotyczących Spółki, jeżeli jest to uzasadnione dla oceny sprawy 
objętej porządkiem obrad. Akcjonariusz, któremu odmówiono ujawnienia żądanej informacji podczas obrad Walnego 
Zgromadzenia i który zgłosił sprzeciw do protokołu, może złożyć wniosek do sądu rejestrowego o zobowiązanie Zarządu do 
udzielenia żądanej  informacji (art. 429 KSH). 
 
13) Prawo do żądania wydania odpisów sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego (art. 395 § 
4 KSH) – akcjonariusz ma prawo uzyskać odpisy sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego 
wraz z odpisem sprawozdania Rady Nadzorczej oraz opinii biegłego rewidenta, najpóźniej na piętnaście dni przed Walnym 
Zgromadzeniem. 
 
14) Prawo do przeglądania księgi akcyjnej i żądania wydania odpisu z tej księgi za zwrotem kosztów jego sporządzenia (art. 
341 § 7 KSH).  
 
15) Prawo żądania informacji o stosunku dominacji lub zależności (art. 6 § 4 KSH) – każdy akcjonariusz może żądać, aby 
spółka handlowa, która jest akcjonariuszem Spółki, udzieliła mu informacji, czy pozostaje ona w stosunku dominacji lub 
zależności wobec określonej spółki handlowej albo spółdzielni będącej akcjonariuszem Spółki albo czy taki stosunek 
dominacji lub zależności ustał. Akcjonariusz może żądać również ujawnienia liczby akcji lub głosów albo liczby udziałów lub 
głosów, jakie ta spółka handlowa posiada, w tym także jako zastawnik, użytkownik lub na podstawie porozumień z innymi 
osobami; żądanie udzielenia informacji oraz odpowiedzi powinny być złożone na piśmie. 
 
16) Prawo do żądania dokonania wyboru Rady Nadzorczej w drodze glosowania oddzielnymi grupami (art. 385 § 3 KSH) - na 
wniosek akcjonariuszy, reprezentujących co najmniej jedną piątą część kapitału zakładowego wybór Rady Nadzorczej 
powinien być dokonany przez najbliższe Walne Zgromadzenie w drodze głosowania oddzielnymi grupami.  
 
17) Prawo do zaskarżania uchwał Walnego Zgromadzenia  (art. 422-427 KSH).  
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a) prawo do wytoczenia powództwa o uchylenie uchwały - w przypadku, gdy uchwała Walnego Zgromadzenia jest 
sprzeczna ze Statutem bądź dobrymi obyczajami i godzi w interes Spółki lub ma na celu pokrzywdzenie akcjonariusza, 
stosownie do art. 422 § 1 KSH może zostać zaskarżona w drodze wytoczonego przeciwko Spółce powództwa o jej 
uchylenie. Do wystąpienia z takim powództwem, obok Zarządu, Rady Nadzorczej i poszczególnych członków tych 
organów, uprawniony jest:  

- akcjonariusz, który głosował przeciwko uchwale, a po jej podjęciu zażądał zaprotokołowania sprzeciwu, 

- akcjonariusz bezzasadnie niedopuszczony do udziału w Walnym Zgromadzeniu,  
- akcjonariusz, który nie był obecny na Walnym Zgromadzeniu, ale tylko w przypadku wadliwego zwołania 

Walnego Zgromadzenia lub też powzięcia uchwały w sprawie nieobjętej porządkiem obrad.  
 

W przypadku spółki publicznej termin do wniesienia powództwa o uchylenie uchwały Walnego Zgromadzenia wynosi 
miesiąc od dnia otrzymania wiadomości o uchwale, nie później jednak niż trzy miesiące od dnia powzięcia uchwały (art. 
424 §2 KSH).  

 
b) prawo do wytoczenia powództwa o stwierdzenie nieważności uchwały - jeżeli uchwała podjęta przez Walne 
Zgromadzenie jest sprzeczna z ustawą, akcjonariuszom, którzy: 

- głosowali przeciwko uchwale, a po jej podjęciu zażądali zaprotokołowania sprzeciwu, 

- zostali bezzasadnie niedopuszczeni do udziału w Walnym Zgromadzeniu,  
- nie byli obecni na Walnym Zgromadzeniu, ale tylko w przypadku wadliwego zwołania Walnego Zgromadzenia 

lub też powzięcia uchwały w sprawie nieobjętej porządkiem obrad 
przysługuje prawo do wytoczenia przeciwko Spółce powództwa o stwierdzenie nieważności takiej uchwały (art. 425 §1 
KSH).  
W przypadku spółki publicznej termin do wniesienia powyższego powództwa wynosi trzydzieści dni od dnia ogłoszenia 
uchwały, nie później jednak niż rok od dnia powzięcia uchwały. 
 

18) Prawo do wniesienia powództwa o naprawienie szkody wyrządzonej Spółce (art. 486 i 487 KSH) – akcjonariuszowi 
przysługuje prawo do wytoczenia powództwa o odszkodowanie należne Spółce, jeżeli Spółka nie wytoczy takiego 
powództwa w terminie roku od dnia ujawnienia czynu wyrządzającego szkodę.  

  
19)  Prawo do żądania zbadania przez biegłego określonego zagadnienia związanego z utworzeniem spółki publicznej lub 
prowadzeniem jej spraw (rewident do spraw szczególnych) na koszt Spółki (art. 84 i 85 Ustawy o Ofercie Publicznej) - 
uchwałę w tym przedmiocie podejmuje Walne Zgromadzenie na wniosek akcjonariusza lub akcjonariuszy, posiadających co 
najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu. Akcjonariusze mogą w tym celu żądać zwołania 
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub żądać umieszczenia sprawy podjęcia tej uchwały w porządku obrad 
najbliższego Walnego Zgromadzenia. Jeżeli Walne Zgromadzenie nie podejmie uchwały zgodnej z treścią wniosku albo 
podejmie taką uchwałę z naruszeniem art. 84 ust. 4 ustawy o Ofercie Publicznej, wnioskodawcy mogą wystąpić do sądu 
rejestrowego o wyznaczenie wskazanego podmiotu jako rewidenta do spraw szczególnych. Stosowny wniosek powinien 
zostać złożony w terminie 14 dni od dnia podjęcia uchwały.  
 
20) Prawo do imiennego świadectwa depozytowego (art. 328 § 6 KSH), wystawionego przez podmiot prowadzący rachunek 
papierów wartościowych, zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi, przysługujące akcjonariuszowi spółki 
publicznej, posiadającemu akcje zdematerializowane oraz prawo tego akcjonariusza do imiennego zaświadczenia o prawie 
uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki publicznej).  
 
21) Prawo do przeglądania dokumentów oraz żądania udostępnienia w lokalu Spółki bezpłatnie odpisów dokumentów, o 
których mowa w art. 505 § 1 KSH (w przypadku połączenia spółek), w art. 540 § 1 KSH (w przypadku podziału Spółki) oraz w 
art. 561 § 1 KSH (w przypadku przekształcenia Spółki).  
 

4.5 Określenie podstawowych zasad polityki Spółki co do wypłaty dywidendy 

Zasadą polityki Zarządu odnośnie dywidendy jest realizowanie wypłat stosownie do wielkości wypracowanego zysku 

i możliwości Spółki. Zarząd zgłaszając propozycje dotyczące możliwości wypłaty dywidendy kieruje się koniecznością 

zapewnienia Spółce płynności finansowej oraz kapitału niezbędnego do rozwoju działalności. 

Dywidenda w okresie objętym historycznymi danymi finansowymi 

W latach 2009-2010 Spółka nie dokonała wypłaty dywidendy. 
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Zasady polityki zarządu co do wypłaty dywidendy w okresie najbliższych trzech lat obrotowych 

Intencją Zarządu jest aby w  latach 2011-2012 nie rekomendować Walnemu Zgromadzeniu wypłaty dywidendy. Polityka 

dywidendy na kolejne lata nie została jeszcze zdefiniowana. Zarząd Spółki, przy podejmowaniu decyzji odnośnie 

rekomendacji wypłaty dywidendy w przyszłości będzie brał pod uwagę w szczególności bieżącą i przyszłą sytuację finansową 

Emitenta, cele strategiczne oraz efektywność planowanych przez Spółkę projektów inwestycyjnych.  

Dodatkowo zgodnie z Uchwałą nr 9 z dnia 4 stycznia 2010 roku NWZ Internet Media Services S.A. w związku z realizacją 

projektu inwestycyjnego „Wdrożenie najnowocześniejszego Systemu Videomarketingu Digital Signage Premium w 

wiodących galeriach” i związaną z tym umową kredytową z Raiffeisen Bank Polska, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 

postanowiło nie dokonywać podziału zysku w Spółce w okresie kredytowania, bez uzyskania uprzednio pisemnej zgody w 

tym zakresie Raiffeisen Bank Polska. 

Terminy podejmowania decyzji o wypłacie dywidendy 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami organem uprawnionym do podjęcia uchwały o wypłacie dywidendy jest Walne 

Zgromadzenie Emitenta. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta, które może podjąć uchwałę o wypłacie dywidendy, 

powinno odbyć się w ciągu sześciu miesięcy po upływie roku obrotowego. Ponieważ rokiem obrotowym Emitenta jest rok 

kalendarzowy, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta powinno odbywać się do końca czerwca. W przypadku podjęcia 

uchwały o wypłacie dywidendy, uchwała powinna wskazywać datę ustalenia prawa do dywidendy (określoną w przepisach 

Kodeksu Spółek Handlowych jako „dzień dywidendy”) oraz termin wypłaty dywidendy. Zgodnie z art. 348 § 3 Kodeksu 

Spółek Handlowych dzień dywidendy może być wyznaczony na dzień powzięcia uchwały o wypłacie dywidendy albo w 

okresie kolejnych trzech miesięcy. Statut Spółki  przewiduje możliwości wypłaty zaliczki na dywidendę. Zgodnie z art. 348 § 

4 Kodeksu Spółek Handlowych, dywidendę wypłaca się w dniu określonym w uchwale Walnego Zgromadzenia. Jeżeli 

uchwała Walnego Zgromadzenia takiego dnia nie określa, dywidenda jest wypłacana w dniu określonym przez Radę 

Nadzorczą. 

Sposób ogłoszenia informacji o odbiorze dywidendy 

Informacje o odbiorze dywidendy ogłaszane będą w trybie raportów bieżących. 

Osoby, którym przysługuje prawo do dywidendy 

Osoby, na których rachunkach będą zapisane Akcje w dniu dywidendy. 

Warunki odbioru dywidendy, termin, w którym przysługuje prawo do dywidendy oraz konsekwencje niezrealizowania 

prawa w terminie  

Warunki odbioru dywidendy przez akcjonariuszy Spółki odpowiadają zasadom przyjętym dla spółek publicznych. Stosownie 

do art. 348 §3 i 4 Kodeksu Spółek Handlowych, w przypadku podjęcia uchwały o wypłacie dywidendy, uchwała powinna 

wskazywać datę ustalenia prawa do dywidendy oraz dzień wypłaty dywidendy. Jeżeli Uchwała Walnego Zgromadzenia 

takiego dnia nie określa, dywidenda jest wypłacana w dniu określonym przez Radę Nadzorczą. Z zastrzeżeniem postanowień 

Regulaminu KDPW dzień dywidendy może być wyznaczony w okresie kolejnych trzech miesięcy. 

Zgodnie z §9 Rozdziału XIII Oddział 3 Szczegółowych Zasad Obrotu Giełdowego, Emitent jest obowiązany bezzwłocznie 

powiadomić GPW o podjęciu uchwały o przeznaczeniu zysku na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy, wysokości 

dywidendy, dniu ustalenia prawa do dywidendy oraz dniu wypłaty dywidendy. Ponadto §91 Szczegółowych Zasad Działania 

KDPW nakłada na Emitenta obowiązek poinformowania KDPW o wysokości dywidendy, dniu ustalenia prawa do dywidendy 

(określonym w przepisach KSH jako „dzień dywidendy”) oraz terminie wypłaty dywidendy. Terminy te Emitent będzie 

zobowiązany uzgadniać z KDPW. Zgodnie z § 91 ust. 2 Szczegółowych Zasad Działania KDPW dzień wypłaty dywidendy może 

przypadać najwcześniej dziesiątego dnia po dniu ustalenia prawa do dywidendy. Należy również uwzględnić, iż zgodnie z § 5 

ust. 1 Regulaminu KDPW z biegu terminów wyłącza się dni uznane za wolne od pracy na podstawie właściwych przepisów 

oraz soboty, z zastrzeżeniem ust. 2. 

4.6 Zasady opodatkowania dochodów związanych z posiadaniem i obrotem 
instrumentami finansowymi objętymi dokumentem informacyjnym, w tym 
wskazanie płatnika podatku 

4.6.1 Opodatkowanie dochodów uzyskanych z tytułu odpłatnego zbycia akcji 

1) Opodatkowanie osób fizycznych 
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Zgodnie z art. 30b Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych podatkiem dochodowym opodatkowany jest dochód 
uzyskany z odpłatnego zbycia akcji. Dochody uzyskane ze sprzedaży akcji opodatkowane są 19% stawką podatku. Wyjątkiem 
od przedstawionej zasady jest odpłatne zbycie papierów wartościowych i pochodnych instrumentów finansowych oraz 
realizacja praw z nich wynikających, jeżeli czynności te wykonywane są w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. 
Dochodów (przychodów) uzyskanych z odpłatnego zbycia akcji nie łączy się z pozostałymi dochodami (przychodami) 
opodatkowanymi na zasadach ogólnych. Dochodem będącym przedmiotem opodatkowania jest: 
a) różnica między sumą przychodów uzyskanych z tytułu odpłatnego zbycia papierów wartościowych a kosztami uzyskania 
przychodów, określonymi na podstawie art. 22 ust. 1f lub ust. 1g, lub art. 23 ust. 1 pkt 38, z zastrzeżeniem art. 24 ust. 13 i 
14, 
b) różnica między sumą przychodów uzyskanych z realizacji praw wynikających z papierów wartościowych, o których mowa 
w art. 3 ust. 3 ustawy o publicznym obrocie papierami wartościowymi, a kosztami uzyskania przychodów, określonymi na 
podstawie art. 23 ust. 1 pkt 38a, 
c) różnica między sumą przychodów uzyskanych z tytułu odpłatnego zbycia pochodnych instrumentów finansowych oraz z 

realizacji praw z nich wynikających a kosztami uzyskania przychodów, określonymi na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 38a, 
d) różnica między sumą przychodów uzyskanych z tytułu odpłatnego zbycia udziałów w spółkach mających osobowość 
prawną a kosztami uzyskania przychodów, określonymi na podstawie art. 22 ust. 1f pkt 1 lub art. 23 ust. 1 pkt 38, 
e) różnica pomiędzy wartością nominalną objętych udziałów (akcji) w spółkach mających osobowość prawną albo wkładów 
w spółdzielniach w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część a 
kosztami uzyskania przychodów określonymi na podstawie art. 22 ust. 1e, osiągnięta w roku podatkowym. 
 
Po zakończeniu roku podatkowego podatnik jest obowiązany do wykazania w zeznaniu podatkowym, o którym mowa w art. 
45 ust. 1a pkt 1 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, dochodów uzyskanych w roku podatkowym m.in. z 
odpłatnego zbycia papierów wartościowych i dochodów z odpłatnego zbycia pochodnych instrumentów finansowych, a 
także dochodów z realizacji praw z nich wynikających jak również dochodów z odpłatnego zbycia udziałów w spółkach 
mających osobowość prawną oraz z tytułu objęcia udziałów (akcji) w spółkach mających osobowość prawną albo wkładów 
w spółdzielniach w zamian za wkład niepieniężny w postaci innej niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część i 
obliczyć należny podatek dochodowy (art. 30b ust. 6 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych). 
 
Zgodnie z art. 30b ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zastosowanie może znaleźć stawka podatkowa 
wynikająca z umów zapobiegających podwójnemu opodatkowaniu, co więcej - w przypadkach opisanych w tych umowach - 
podatek w Polsce nie zostanie pobrany, o ile podatnik przedstawi płatnikowi zaświadczenie o miejscu zamieszkania lub 
siedzibie za granicą dla celów podatkowych (tzw. certyfikat rezydencji), wydany przez właściwy organ administracji 
podatkowej. 
 
2) Opodatkowanie osób prawnych 
Dochody z odpłatnego zbycia akcji podlegają opodatkowaniu na zasadach ogólnych (tj. zgodnie z art. 19 Ustawy o podatku 
dochodowym od osób prawnych). Przedmiotem opodatkowania jest dochód stanowiący różnicę pomiędzy przychodem, to 
jest kwotą uzyskaną ze sprzedaży akcji, a kosztami uzyskania przychodu, czyli wydatkami poniesionymi na nabycie lub 
objęcie akcji.  Wydatki na objęcie lub nabycie akcji nie są kosztem uzyskania przychodu podatnika w dacie ich poniesienia, 
jednakże uwzględnia się je przy ustalaniu dochodu z odpłatnego zbycia akcji (art. 16 ust. 1 pkt 8 Ustawy o podatku 
dochodowym od osób prawnych). Dochód ze sprzedaży akcji łączy się z pozostałymi dochodami podatnika. 

 
Zgodnie z art. 25 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, osoby prawne, które sprzedały akcje, zobowiązane są 
do wykazania uzyskanego z tego tytułu dochodu w składanej co miesiąc deklaracji podatkowej o wysokości dochodu lub 
straty, osiągniętych od początku roku podatkowego oraz do wpłacania na rachunek właściwego urzędu skarbowego zaliczki 
od sumy opodatkowanych dochodów uzyskanych od początku roku podatkowego. Zaliczka obliczana jest jako różnica 
pomiędzy podatkiem należnym od dochodu osiągniętego od początku roku podatkowego a sumą zaliczek zapłaconych za 
poprzednie miesiące tego roku. Podatnik może również wybrać uproszczony sposób deklarowania dochodu (straty), 
określony w art. 25 ust. 6-7 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. 
 
Zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych zastosowanie może znaleźć stawka podatkowa 
wynikająca z umów zapobiegających podwójnemu opodatkowaniu, co więcej - w przypadkach opisanych w tych umowach - 
podatek w Polsce nie zostanie pobrany, o ile podatnik przedstawi płatnikowi zaświadczenie o miejscu zamieszkania lub 
siedzibie za granicą dla celów podatkowych (tzw. certyfikat rezydencji), wydany przez właściwy organ administracji 
podatkowej. 

4.6.2 Opodatkowanie dochodów uzyskanych z tytułu dywidendy 

1) Opodatkowanie osób fizycznych 

Podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym od przychodów z tytułu dywidendy jest cały przychód otrzymany jako 

dywidenda.  Podmiot dokonujący wypłat z tytułu dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych 

na rzecz osób fizycznych obowiązany jest jako płatnik pobierać w dniu dokonania wypłaty zryczałtowany podatek w 
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wysokości 19%. Pobrany podatek przekazywany jest na rachunek odpowiedniego urzędu skarbowego do 20 dnia miesiąca 

następującego po miesiącu pobrania podatku. Dochodów (przychodów) z dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w 

zyskach osób prawnych nie łączy się z dochodami (przychodami) opodatkowanymi na zasadach określonych w art. 27 

ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. 

Zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Finansów płatnikiem podatku jest biuro maklerskie prowadzące rachunek papierów 

wartościowych osoby fizycznej, której wypłacana jest dywidenda. 

 
Umowa międzynarodowa w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu może przewidywać inne zasady 
opodatkowania wobec osób fizycznych nie posiadających miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polski. 
Zgodnie z art. 30b ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zastosowanie może znaleźć stawka podatkowa 
wynikająca z umów zapobiegających podwójnemu opodatkowaniu, co więcej - w przypadkach opisanych w tych umowach - 
podatek w Polsce nie zostanie pobrany, jeżeli podatnik przedstawi płatnikowi zaświadczenie o miejscu zamieszkania lub 
siedzibie za granicą dla celów podatkowych (tzw. certyfikat rezydencji), wydany przez właściwy organ administracji 
podatkowej. 
 
2) Opodatkowanie osób prawnych  
Podatek dochodowy od osób prawnych z tytułu dywidendy wynosi 19% od uzyskanego przychodu. Zgodnie z art. 26 Ustawy 
o podatku dochodowym od osób prawnych podmiot, który dokonuje wypłat należności z tytułów udziału w zyskach osób 
prawnych (Spółka), zobowiązany jest, jako płatnik, pobierać w dniu dokonania wypłaty zryczałtowany podatek dochodowy 
od tych wypłat. Kwoty pobranego podatku przekazywane są przez płatnika w terminie do 7 dnia miesiąca następującego po 
miesiącu, w którym pobrano podatek, na rachunek właściwego urzędu skarbowego.  
 
Zgodnie z art. 22 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych zwalnia się od podatku dochodowego dochody 
(przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, jeżeli spełnione są łącznie 
następujące warunki: 
1. wypłacającym dywidendę oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych jest spółka będąca podatnikiem 
podatku dochodowego, mająca siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 
2. uzyskującym dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych wskazanych 
powyżej jest spółka podlegająca w Rzeczypospolitej Polskiej lub w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim 
Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, opodatkowaniu podatkiem 
dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania, 
3. spółka uzyskująca przychody z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych posiada 
bezpośrednio nie mniej niż 10 % udziałów (akcji) w kapitale spółki wypłacającej dywidendę, 
4. odbiorcą dochodów (przychodów) z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych jest: 
a) spółka, o której mowa w pkt 2, albo 
b) zagraniczny zakład spółki, o której mowa w pkt 2. 
Zwolnienie znajdzie zastosowanie w przypadku, kiedy spółka uzyskująca dochody (przychody) z dywidend oraz inne 
przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 
posiada udziały (akcje) w spółce wypłacającej te należności w wysokości, o której mowa powyżej w pkt 3, nieprzerwanie 
przez okres dwóch lat. Zwolnienie to ma również zastosowanie w przypadku, gdy okres dwóch lat nieprzerwanego 
posiadania udziałów (akcji), w wysokości określonej powyżej w pkt 3, przez spółkę uzyskującą dochody (przychody) z tytułu 
udziału w zysku osoby prawnej mającej siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, upływa po dniu 
uzyskania tych dochodów (przychodów). W przypadku niedotrzymania warunku posiadania udziałów (akcji), w wysokości 
określonej w powyżej w pkt 3, nieprzerwanie przez okres dwóch lat spółka, o której mowa powyżej w pkt 2, jest obowiązana 
do zapłaty podatku, wraz z odsetkami za zwłokę, od dochodów (przychodów) z dywidend w wysokości 19 % dochodów 
(przychodów) do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym utraciła prawo do zwolnienia. Odsetki nalicza się 
od następnego dnia po dniu, w którym po raz pierwszy skorzystała ze zwolnienia. 
 
Zasady opisane powyżej stosuje się z uwzględnieniem przepisów umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, 
których stroną jest Rzeczpospolita Polska, które mogą wprowadzać odmienne regulacje. Zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy o 
podatku dochodowym od osób prawnych zastosowanie może znaleźć stawka podatkowa wynikająca z umów 
zapobiegających podwójnemu opodatkowaniu, a także - w przypadkach opisanych w tych umowach - podatek w Polsce nie 
zostanie pobrany, o ile podatnik przedstawi płatnikowi zaświadczenie o miejscu zamieszkania lub siedzibie za granicą dla 
celów podatkowych (tzw. certyfikat rezydencji), wydany przez właściwy organ administracji podatkowej.. 

4.6.3 Opodatkowanie dochodów z odpłatnego zbycia praw poboru 

Dochody uzyskane z odpłatnego zbycia praw poboru opodatkowane są na takich samych zasadach, jak dochody z 

odpłatnego zbycia akcji. 
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4.6.4  Podatek od czynności cywilnoprawnych 

Zgodnie art. 9 pkt 9 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych sprzedaż praw majątkowych, będących 
instrumentami finansowymi: 
a) firmom inwestycyjnym oraz zagranicznym firmom inwestycyjnym, lub 

b) dokonywana za pośrednictwem firm inwestycyjnych lub zagranicznych firm inwestycyjnych, lub 

c) dokonywana w ramach obrotu zorganizowanego, lub 

d) dokonywana poza obrotem zorganizowanym przez firmy inwestycyjne oraz zagraniczne firmy inwestycyjne, jeżeli prawa 

te zostały nabyte przez te firmy w ramach obrotu zorganizowanego, 

jest czynnością zwolnioną z podatku od czynności cywilnoprawnych. 

 

Ponadto, podatkowi od czynności cywilnoprawnych nie podlegają także czynności prawne, jeżeli przynajmniej jedna ze 

stron z tytułu dokonania tej czynności, jest opodatkowana podatkiem od towarów i usług lub jest zwolniona z tego podatku. 

W sytuacji, gdy sprzedaż papierów wartościowych nie będzie dotyczyła żadnego z ww. przypadków, będzie ona podlegała 

opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych, którego stawka wynosi 1 % wartości dokonanej transakcji. 

4.6.5 Odpowiedzialność płatnika 

Zgodnie z brzmieniem art. 30 §1 Ordynacji podatkowej płatnik, który nie wykonał ciążącego na nim obowiązku obliczenia i 

pobrania od podatnika podatku i wpłacenia go we właściwym terminie organowi podatkowemu odpowiada za podatek 

niepobrany lub podatek pobrany a niewpłacony. Płatnik odpowiada za te należności całym swoim majątkiem. Przepisów o 

odpowiedzialności płatnika nie stosuje się wyłącznie w przypadku, jeżeli odrębne przepisy stanowią inaczej, albo jeżeli 

podatek nie został pobrany z winy podatnika. 
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5 Dane o Emitencie 
 

5.1 Nazwa, forma prawna, kraj siedziby, siedziba i adres emitenta wraz z numerami 
telekomunikacyjnymi (telefon, telefaks, adres poczty elektronicznej i adres 
głównej strony internetowej), identyfikator według właściwej klasyfikacji 
statystycznej oraz numer według właściwej identyfikacji podatkowej  

Pełna nazwa Spółki:  Internet Media Services Spółka Akcyjna   

Handlowa nazwa Spółki:  IMS S.A.  

Forma prawna:   Spółka Akcyjna  

Siedziba:    Warszawa  

Kraj siedziby:   Polska  

Adres:    ul. Puławska  465, 02-844 Warszawa 

Numer telefonu:   +48 22 870 67 76 

Numer faksu:   +48 22 870 67 33 

Poczta elektroniczna:  biuro@ims.fm 

Strona internetowa:  www.ims.fm 

KRS:    0000278240   

REGON:   016452416    

NIP:    525-22-01-663     

 

5.2 Wskazanie czasu trwania Spółki, jeżeli jest oznaczony 

Spółka została utworzona na czas nieograniczony. 

5.3 Wskazanie przepisów prawa, na podstawie których została utworzona Spółka 

Spółka została utworzona i działa zgodnie z przepisami prawa polskiego. Spółka prowadzi działalność w oparciu o przepisy 

Kodeksu Spółek Handlowych. Z chwilą uzyskania statusu spółki publicznej Spółka będzie działać również na podstawie 

regulacji dotyczących funkcjonowania rynku kapitałowego. 

5.4 Wskazanie sądu, który wydał postanowienie o wpisie do właściwego rejestru, a w 
przypadku gdy Spółka jest podmiotem, którego utworzenie wymagało uzyskania 
zezwolenia – przedmiot i numer zezwolenia, ze wskazaniem organu, który je wydał  

Spółka po przekształceniu została zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd 

Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 10 kwietnia 

2007 roku za numerem KRS 0000278240. Utworzenie Spółki nie wymagało uzyskania zezwolenia. 

Internet Media Services jako spółka z ograniczoną odpowiedzialnością została zawiązana w dniu 4 sierpnia 2000 roku i 

zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w 

Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 21 stycznia 2002 roku za numerem  

0000083234.  

mailto:biuro@ims.fm
http://www.ims.fm/
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5.5 Krótki opis historii Spółki 

Firma Internet Media Services Sp. z o.o. powstała 4 sierpnia 2000 roku, zapoczątkowując w Polsce świadczenie 

nowoczesnych, wyspecjalizowanych  usług w zakresie marketingu sensorycznego.  

 

IMS działa w segmencie mediów i nowoczesnych technologii. Jest  liderem w świadczeniu rozwiązań dla miejsca sprzedaży 

obejmujących swym zakresem: 

 audiomarketing (przygotowanie i emisja formatów muzycznych oraz produkcja i emisja reklam dźwiękowych),  

 videomarketing (produkcja i emisja przekazów reklamowych na ekranach plazmowych oraz LCD i LED), 

 aromamarketing (dobór i instalacja urządzeń do emisji kompozycji zapachowych). 

 

Skuteczność proponowanych rozwiązań została potwierdzona wieloma specjalistycznymi badaniami, jednoznacznie 

wskazującymi na wzrost sprzedaży asortymentu promowanego za pomocą technik dostarczanych przez IMS. Misją spółki 

jest pozostanie wiodącym dostawcą rozwiązań podnoszących efektywność i atrakcyjność miejsc sprzedaży. 

 

Firma świadczy usługi audiomarketingowe od momentu jej powstania w 2000 roku. Usługi video i aromamarketingowe 

weszły do jej oferty w 2006 roku. Spółka IMS S.A. świadczy usługi audio i videomarketingowe w oparciu o własne autorskie 

rozwiązania sprzętowe i programowe. 

 

Istotne zdarzenia w rozwoju działalności gospodarczej Emitenta 

 

2000 

 Stworzenie ISA (Interaktywny System Audiomarketingu)  i określenie unikalnych  standardów obsługi muzycznej 

Klienta. 

 Na koniec roku 2000 IMS dostarcza swoje usługi do 1 obiektu na terenie kraju. 

 

 

2001 

 Wyprodukowanie Serwera Muzycznego, własnego autorskiego oprogramowania do zdalnego zarządzania 

urządzeniem, wprowadzenie innowacyjnego standardu badań muzycznych.  

 IMS podpisuje umowę z ZAiKS (Stowarzyszenie Autorów).  

 IMS wprowadza na rynek nową usługę w dziedzinie reklamy – Reklama dźwiękowa w punkcie sprzedaży (Radio POS). 

 Na koniec roku 2001 IMS dostarcza swoje usługi do 21 obiektów na terenie kraju. 

 

2002 

 Dalszy rozwój sprzedaży spółki, na koniec roku 2002 IMS dostarcza swoje usługi do 74 obiektów na terenie kraju. 

 

2003 

 IMS podpisuje umowy z: STOART (Związek Stowarzyszeń Artystów Wykonawców), ZPAV (Związek Producentów Audio - 

Video), SAWP (Stowarzyszenie Artystów Wykonawców Utworów Muzycznych i Słowno - Muzycznych).  

 Wprowadzenie systemu SELECTOR, firmy RCS, do obsługi programów muzycznych. 

 Na koniec roku 2003 IMS dostarcza swoje usługi do 142 obiektów na terenie kraju. 

 

2004 

 Rozpoczęcie współpracy z Polskimi Liniami Lotniczymi LOT S.A. (przygotowywanie programów muzycznych na pokłady 

samolotów LOT). 

 Na koniec roku 2004 IMS dostarcza swoje usługi do 485 obiektów na terenie kraju. 
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2005 

 IMS pozytywnie przechodzi proces certyfikacji ISO 9001. 

 IMS zostaje członkiem międzynarodowej organizacji POPAI (Point of Purchase Advertising International) – jednej z 

największych na świecie organizacji zajmujących się m.in. badaniem skuteczności działań promocyjnych i reklamowych 

w miejscu sprzedaży. 

 Stworzenie, wspólnie z Domem Badawczym Maison www.maison.pl, nowych standardów w dziedzinie badań 

muzycznych oraz badań skuteczności reklamy dźwiękowej w miejscu sprzedaży.  

 Na koniec roku 2005 IMS dostarcza swoje usługi do 848 obiektów na terenie kraju. 

 

2006 

 Kontynuacja dynamicznego rozwoju spółki owocuje wprowadzeniem systemu CRM, który pozwala zaproponować 

Klientom IMS nowe, jeszcze wyższe standardy obsługi. 

 Powołanie spółki Tech Cave Sp. z o.o. (IMS posiada w niej 63% udziałów). Spółka zajmuje się działalnością badawczo - 

rozwojową, produkcyjną oraz świadczy usługi  w dziedzinie instalacji elektroakustycznych m.in. na rzecz IMS.  

 IMS wprowadza na rynek nową usługę skierowaną do aktualnych i nowych Klientów – VIDEOMARKETING. Usługa 

świadczona jest za pomocą nowego autorskiego urządzenia do realizowania usług Videomarketingowych w całości 

zaprojektowanego przez zespół IMS - Tech Cave. 

 IMS wprowadza na rynek usługi AROMAMARKETINGOWE.  

 IMS rozpoczyna obsługę pierwszych klientów zagranicznych  

 Stworzenie unikalnego autorskiego rozwiązania pomiaru i kontroli dźwięku w miejscu sprzedaży GoldenEar24 - system 

pozwala centralnie, z jednego miejsca kontrolować poziom głośności dźwięku emitowanego w miejscach sprzedaży 

obsługiwanych przez IMS. 

 IMS został wybrany przez Polskie Linie Lotnicze LOT S.A. jako jedyna firma, która przygotowała specjalny program 

muzyczny dla Papieża Benedykta XVI. Programu Papież słuchał w samolocie, którym wracał do Watykanu. 

 Dwie prace Internet Media Services zostały nominowane w konkursie reklamowym Kreatura 2006/2007 (KREATURA to 

jeden z najbardziej prestiżowych konkursów reklamowych w Polsce). 

- W kategorii technika nominację otrzymał podkład muzyczny do telewizyjnej reklamy Heyah „Światełka”. Konsultanci 

muzyczni z IMS-u przygotowali remiks utworu „Tagadum” wykorzystany w kampanii Polskiej Telefonii Cyfrowej, 

- Druga nominacja w tej samej kategorii przyznana została za kreację firmowej strony internetowej 

www.imspolska.com oraz za przygotowanie muzyki do niej. 

 Na koniec roku 2006 IMS dostarcza swoje usługi do 1384 obiektów na terenie kraju  

i poza jego granicami. 

 

2007 

 IMS rozpoczyna obsługę pierwszego sklepu w Rosji. 

 Powstaje spółka Videotronic Media Solutions Sp. z o.o. (IMS obejmuje 70% udziałów). Głównym celem spółki jest 

rozwój działalności Videomarketingowej na terenie UE. 

 10 kwietnia 2007 r. - zarejestrowanie Internet Media Services Spółka Akcyjna przekształconej z Internet Media Services 

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.  

 Na koniec 2007 roku IMS dostarcza swoje usługi do 2110 obiektów na terenie kraju i poza granicami. 

 

Nagrody i wyróżnienia: 

 Gazela Biznesu 2007 w ogólnopolskim rankingu najbardziej dynamicznych firm. 

 Dwukrotna nominacja w konkursie Kreatura 2007. 

 Wyróżnienie redakcji Business Media za rozwój w 2007 roku. 

 

 

 

 

http://www.maison.pl/
http://www.imspolska.com/
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2008 

 Rozszerzenie usługi Digital Signage na 4 prestiżowe galerie handlowe w Polsce wskutek przejęcia spółki Mall TV.  

 IMS dostarcza usługi do 2 870 obiektów na terenie kraju. 

 

2009 

 Rozszerzenie systemu Digital Signage o kolejne 3 galerie handlowe.  

 Nawiązanie współpracy z firmą ScentAir Technologies Inc, globalnym dostawcą rozwiązań aromamarketingowych, 

wzbogacające dotychczasową ofertę IMS w zakresie marketingu zapachowego.  

 Do grona klientów IMS dołącza firma AmRest Holdings. Dzięki tej współpracy IMS rozpoczyna świadczenie usług 

audiomarketingu w restauracjach KFC, Pizza Hut, Burger King, Rodeo Drive i Freshpoint.  

 Grupa IMS dostarcza usługi do 3268 obiektów w Polsce i Europie. 

 

2010 

 IV 2010- podpisanie umowy na usługę aromamarketingową z firmą NG2 S.A. Do końca roku w 520 obiektach marek 

Quazi, CCC oraz Boti zainstalowane zostają  urządzenia IMS-u emitujące mieszanki zapachowe dobrane indywidualnie 

dla każdej z marek.  

 VI 2010- Galeria Cuprum w Lublinie jako pierwsza galeria handlowa w Polsce zostaje objęta usługą aromamarketingu. 

Urządzenia IMS-u podłączone do systemu wentylacji roztaczają bardzo ekskluzywny zapach dymu drzewa 

sandałowego.  

 VII 2010- uznanie IMS-u za najbardziej dynamiczną i najszybciej rozwijającą  się firmę na świecie spośród grona 40 firm 

z 6 kontynentów współpracujących z amerykańskim liderem w zakresie aromamarketingu - podczas pierwszej 

konferencji dystrybutorów Scent Air Technologies w Charlotte w USA.  

 IX 2010 - do grona klientów IMS- u dołącza sieć hurtowni Cash & Carry Eurocash. IMS S.A. obejmuje usługą muzyczno – 

reklamową ponad 100 obiektów sieci.  

 Zastąpienie systemu Scala przez system operacyjny stworzony na potrzeby IMS-u przez Tech Cave- firmę córkę z 

Krakowa, na którym bazuje całość emisji materiałów video.  

 Do grona klientów IMS-u dołączają m.in. obiekty takich sieci jak : Intersport (usługa audio), Li Parie (usługa aroma), 

Lavard (usługa audio & aroma ), Home & You (usługa audio & aroma), Superpharm (Digital Signage), salony L’oreal 

(usługa audio) i wiele innych.   

 System Digital Signage działa już w 15 galeriach handlowych na terenie kraju. Pozyskane zostają takie obiekty jak 

Galeria Kazimierz w Krakowie, Galeria Jurajska w Częstochowie, Galeria Galaxy w Szczecinie i Pasaż Grunwaldzki we 

Wrocławiu. Na system Digital Signage oprócz monitorów emitujących kontent reklamowo- informacyjny, składają się 

również standy z panelami dotykowymi zawierającymi mapy interaktywne galerii.  

 System audiomarketingu  zostaje zainstalowany w kolejnych 45 galeriach handlowych.  

 87% galerii handlowych w Polsce korzysta z usług IMS-u w zakresie audiomarketingu
1
. 

 Grupa IMS dostarcza usługi do 4 132 punktów handlowych 

 

2011 

 System Digital Signage działa już w 17 galeriach handlowych na terenie kraju.  

 Według danych na koniec trzeciego kwartału roku 2011 Grupa IMS dostarcza usługi do 4 512 punktów handlowych 

 

Najważniejsze zdarzenia w historii Emitenta o charakterze formalno-prawnym: 

 4 sierpnia 2000 – doszło do zawiązania spółki Internet Media Services Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z 

siedzibą w Warszawie; założycielami spółki byli: Pan Michał Kornacki, Pan Piotr Pęczak, Pan Dariusz Lichacz oraz Pan 

Artur Grzegorz Czeszejko-Sochacki; 

                                                                        
 

 
1 Dane według szacunków Emitenta 
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 19 styczeń 2006 roku – zawiązanie spółki zależnej, Tech Cave Sp. z o.o.; 

 8 marca 2007 roku – Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki Internet Media Services Sp. z o.o. (wspólnikami 

spółki byli wówczas Pan Michał Kornacki, Pan Artur Czeszejko-Sochacki, Pan Dariusz Lichacz, Pan Paweł Przetacznik,  

Pan Przemysław Świderski oraz Pan Paweł Święch) podejmuje uchwałę o przekształceniu spółki w spółkę akcyjną; 

 10 kwiecień 2007 roku – rejestracja Internet Media Services Spółka Akcyjna w rejestrze przedsiębiorców Krajowego 

Rejestru Sądowego; 

 18 maj 2007 roku – zawiązanie spółki zależnej Videotronic Media Solutions Sp. z o.o.; 

 31 sierpnia 2008 roku – nabycie przez Spółkę 100% udziałów w spółce Mall TV Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 

specjalizującej się w świadczeniu usług Digital Signage; 26 września 2008 roku – rejestracja podwyższenia kapitału 

zakładowego Spółki do kwoty 524.836,40 zł w związku z emisją akcji serii C; 

 30 kwietnia 2009 roku – rejestracja połączenia Spółki ze spółką Mall Tv Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie; połączenie 

nastąpiło w drodze przejęcia majątku spółki Mall TV Sp. z o.o. przez Spółkę; 

 18 września 2009 roku – rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego Spółki do kwoty 651.323,22 zł w związku z 

emisją akcji serii D; 

 30 września 2009 roku – przejęcie kontroli (w drodze nabycia udziałów) nad spółką Innovative Media Solutions GmbH 

oraz pośrednio nad spółką Videotronic Espana Multimedia SA; 

 15 września 2010 roku – zawarcie umowy na zakup pozostałych udziałów w spółce Tech Cave, tj. udziałów 

stanowiących 37 % wartości kapitału zakładowego od Pana M. Stolińskiego; jednocześnie Pan Marek Stoliński 

zobowiązał się do objęcia i pokrycia wkładem pieniężnym 350 tys. akcji Spółki za kwotę 700 tys. PLN; w konsekwencji 

Spółka stała się właścicielem 100% udziałów w spółce Tech Cave Sp. z o.o. 

 28 września 2010 roku – rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego Spółki do kwoty 658.323,22 zł w związku z 

emisją akcji serii E; 

 4 stycznia 2011 roku – przyjęcie przez Spółkę Programu Motywacyjnego na lata 2011-2013, zakładającego emisję w 

kolejnych latach nie więcej niż  1.053.000 imiennych warrantów subskrypcyjnych serii A (A1, A2 i A3), uprawniających 

do objęcia odpowiednio akcji serii F1, F2 i F3. Program Motywacyjny jest skierowany do kluczowych menedżerów i 

współpracowników spółek Grupy Kapitałowej Internet Media Services S.A.. W związku z przyjęciem Programu 

Motywacyjnego uchwalono warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie większą niż 21.060,00 

złotych w drodze emisji nie więcej niż: 351.000 akcji serii F1, 351.000 akcji serii F2 oraz 351.000 akcji serii F3. 

Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego zostało zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym w dniu 17 

stycznia 2011 roku; 

 29 kwietnia 2011 roku – Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki podejmuje uchwałę o wprowadzeniu akcji Spółki do 

alternatywnego systemu obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz ich dematerializacji, a 

także uchwałę o zmianie statutu Spółki, w tym poprzez wprowadzenie upoważnienia dla zarządu Spółki do 

podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego z jednoczesnym pozbawieniem dotychczasowych 

akcjonariuszy prawa poboru (zasady dotyczące podwyższenia kapitału docelowego w ramach kapitału docelowego 

opisane są w pkt. 5.9 niniejszego Dokumentu Informacyjnego).    

    

5.6 Określenie rodzajów i wartości kapitałów (funduszy) własnych spółki oraz zasad ich 
tworzenia 

Zgodnie z postanowieniami Statutu Spółki (§ 21 Statutu Spółki) oraz obowiązującymi przepisami prawa na kapitały własne 

Spółki składają się: 

 

1) kapitał zakładowy, 

2) kapitał zapasowy, 

3) kapitały rezerwowe. 
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5.6.1 Kapitał zakładowy 

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 658.323,22 (sześćset pięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta dwadzieścia trzy i 22/100 złotych) i 

dzieli się na: 

- 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) akcji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 2 grosze każda akcja, 

- 22.500.000 (dwadzieścia dwa miliony pięćset tysięcy) akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 2 grosze każda akcja, 

- 1.241.820 (jeden milion dwieście czterdzieści jeden tysięcy osiemset dwadzieścia) akcji na okaziciela serii C o wartości 

nominalnej 2 grosze każda akcja, 

- 6.324.341 (sześć milionów trzysta dwadzieścia cztery tysiące trzysta czterdzieści jeden) akcji na okaziciela serii D o wartości 

nominalnej 2 grosze każda akcja, 

- 350.000 (trzysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii E o wartości nominalnej 2 grosze każda akcja. 

Dane dotyczące warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego oraz podwyższenia kapitału zakładowego w ramach 

kapitału docelowego znajdują się odpowiednio w pkt. 5.8 i 5.9 niniejszego Dokumentu informacyjnego. 

5.6.2 Kapitał zapasowy 

Kapitał zapasowy przeznaczony jest na pokrycie strat bilansowych oraz na podwyższenie kapitału zakładowego. Kapitał 

zapasowy tworzony jest między innymi z obowiązkowych odpisów z zysku. Odpisu na kapitał zapasowy można zaniechać, 

jeżeli wartość tego kapitału będzie równa jednej trzeciej wartości kapitału zakładowego. Ponadto, do kapitału zapasowego 

przelewa się również nadwyżki osiągnięte przy emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej. 

Na dzień 30.09.2011 roku wysokość kapitału zapasowego Spółki IMS S.A. wynosiła 7 177 tys. złotych, zaś wysokość kapitału 

zapasowego Grupy Kapitałowej IMS S.A. wynosiła 7 449 tys. złotych. 

Poniżej przedstawiona została tabela obrazująca elementy (sposób powstania) kapitału zapasowego Spółki na dzień 

30.09.2011 

Tabela 2: Kapitał zapasowy Spółki na dzień 30.09.2011 

Kapitał zakładowy Wartość w tys. zł 
ZYSK Z 2005 248 
2005 z kapitału rezerwowego 8 
 ZYSK Z 2005 Z PRZESZACOWANIA  na MSSF 78 
 ZYSK Z 2006   269 
 ZYSK Z 2007   3 025 
 ZYSK Z 2008   3 306 
 AGIO emisja akcji serii C  4 096 
 Zysk z 2009   3 019 
 AGIO emisja akcji serii D  5 079 
STRATA ZA 2010  -12 792 
 AGIO emisja akcji serii E  690 
Kapitał zapasowy - opcje pracownicze 151 

 RAZEM  7 177 

Źródło: Emitent 

5.6.3 Inne kapitały 

Ponadto na kapitał własny Spółki mogą się składać: 

- kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny – ujmowane są tu różnice kapitałowe powstałe w wyniku przeszacowania wartości 

składników majątku, 

- pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe – gromadzone są tu specjalne środki, najczęściej przeznaczone z zysku, na 

pokrycie szczególnych strat lub wydatków, na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki, 

- zysk (strata) z lat ubiegłych – w tej pozycji wykazuje się wysokość niepokrytych strat bądź wysokość niepodzielonego zysku 

z lat poprzednich, 

- zysk (strata) netto – jest to wynik finansowy Spółki za dany okres. 

 

Zestawienie kapitałów własnych Spółki IMS S.A. na dzień 30.09.2011 zgodnie ze sprawozdaniem kwartalnym przedstawia 
poniższa tabela. 
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Tabela 3: Kapitały własne Emitenta na dzień  30.09.2011 

Lp. Wyszczególnienie 
Stan na dzień 

30.09.2010 (w tys. zł) 
Stan na dzień 

30.09.2011 (w tys. zł) 
Stan na dzień 

31.12.2010 (w tys. zł) 
1 Kapitał podstawowy 658 658 658 
2 Kapitał zapasowy 19 817 7 177 19 817 
3 Kapitał z aktualizacji wyceny 1 078 1 078 1 078 
4 Pozostałe kapitały rezerwowe - - - 
5 Zysk (strata) netto -142 1 487 -12 792 
6 Kapitały własne razem 21 411 10 401 8 761 

Źródło: Emitent 

 

Zestawienie kapitałów własnych Grupy Kapitałowej IMS S.A. na dzień 30.09.2011 zgodnie ze sprawozdaniem kwartalnym 

przedstawia poniższa tabela. 

 

Tabela 4: Kapitały własne Grupy Kapitałowej IMS S.A. wraz z kapitałami udziałowców niekontrolujących na dzień  
30.09.2011 

Lp. Wyszczególnienie 
Stan na dzień 
30.09.2010 (w 

tys. zł) 

Stan na dzień 
30.09.2011 (w 

tys. zł) 

Stan na dzień 
31.12.2010 (w 

tys. zł) 
1 Kapitał podstawowy 658 658 658 
2 Kapitał zapasowy 18 260 7 449 18 391 
3 Kapitał z aktualizacji wyceny - - - 
4 Pozostałe kapitały rezerwowe - - - 
5 Różnice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznych -447 508 -344 
6 Zysk (strata) netto -1 375 646 -10 356 
7 Kapitały przypisane udziałowcom jednostki dominującej 17 096 9 261 8 349 
8 Kapitały przypisane udziałom niekontrolującym -666 -941 -731 

9 Kapitały własne razem 16 430 8 320 7 618 

Źródło: Emitent 

5.7 Informacje o nieopłaconej części kapitału zakładowego  

Kapitał zakładowy został w całości opłacony. 

5.8 Informacje o przewidywanych zmianach kapitału zakładowego w wyniku realizacji 
przez obligatariuszy uprawnień z obligacji zamiennych lub z obligacji dających 
pierwszeństwo do objęcia w przyszłości nowych emisji akcji  

Emitent nie emitował obligacji zamiennych ani obligacji dających pierwszeństwo do objęcia w przyszłości nowych emisji 

akcji. 

 

Emitent wskazuje, że w dniu 4 stycznia 2011 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwaliło emisję nie więcej niż 

1.053.000 imiennych warrantów subskrypcyjnych serii A1, A2 i A3, z czego: 

- serii A w liczbie od 1 (jeden) do 351.000 (trzysta pięćdziesiąt jeden tysięcy) w roku 2012, 

- serii A2 w liczbie od 1 (jeden) do 351.000 (trzysta pięćdziesiąt jeden tysięcy) w roku 2013, 

- serii A3 w liczbie od 1 (jeden) do 351.000 (trzysta pięćdziesiąt jeden tysięcy) w roku 2014. 

 

Jeden warrant subskrypcyjny serii A1, A2 i A3 będzie uprawniał do objęcia jednej akcji odpowiednio serii F1, F2, F3 

wyemitowanej w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego na warunkach i zasadach wynikających z 

Regulaminu Programu Motywacyjnego, uchwalonego przez Walne Zgromadzenia Emitenta. Emisja skierowana jest do 

określonych na dzień zatwierdzenia Regulaminu Programu Motywacyjnego niezaangażowanych właścicielsko kluczowych 

menadżerów i współpracowników spółek Grupy Kapitałowej Internet Media Services S.A.   
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W związku z emisją warrantów subskrypcyjnych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta uchwaliło warunkowe 

podwyższenie kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie większą niż 21.060 (dwadzieścia jeden tysięcy sześćdziesiąt) złotych 

w drodze emisji nie więcej niż: 

- 351.000 (trzysta pięćdziesiąt jeden tysięcy) akcji serii F1, 

- 351.000 (trzysta pięćdziesiąt jeden tysięcy) akcji serii F2, 

- 351.000 (trzysta pięćdziesiąt jeden tysięcy) akcji serii F3. 

Wszystkie akcje będą akcjami na okaziciela o wartości nominalnej 0,02 złotych (dwa grosze) każda akcja. 

 

Prawo do objęcia akcji serii F może być zrealizowane w następujących terminach: 

- prawo do objęcia akcji serii F1 może być zrealizowane nie później do dnia 31 marca 2013 roku, 

- prawo do objęcia akcji serii F2 może być zrealizowane nie później niż do dnia 31 marca 2014 roku, 

- prawo do objęcia akcji serii F3 może być zrealizowane nie później niż do dnia 31 marca 2015 roku. 

 

5.9 Wskazanie liczby akcji i wartości kapitału zakładowego, o które może być 
podwyższony kapitał zakładowy Spółki w granicach kapitału docelowego  

Zgodnie z §6a Statutu Spółki Zarząd jest uprawniony do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki przez emisję do 

5.750.000 (pięciu milionów siedemset pięćdziesięciu tysięcy) nowych akcji na okaziciela serii G, o łącznej wartości 

nominalnej nie większej niż 115.000 (sto piętnaście tysięcy) złotych, co stanowi podwyższenie kapitału zakładowego w 

ramach kapitału docelowego. Zarząd jest upoważniony do podwyższenia kapitału zakładowego przez okres trzech lat od 

dnia 26 maja 2011 roku.   

 

 

5.10 Wskazanie na jakich rynkach instrumentów finansowych są lub były notowane 
instrumenty finansowe Spółki lub wystawione w związku z nimi kwity depozytowe  

Żadne instrumenty finansowe Spółki, ani kwity depozytowe (Emitent nie wystawił żadnych kwitów depozytowych) nie są 

notowane na jakimkolwiek rynku instrumentów finansowych. 

5.11 Podstawowe informacje na temat powiązań organizacyjnych lub kapitałowych 
Spółki, mających istotny wpływ na jej działalność, ze wskazaniem istotnych 
jednostek jej grupy kapitałowej, z podaniem w stosunku do każdej z nich co 
najmniej nazwy (firmy), formy prawnej, siedziby, przedmiotu działalności i udziału 
Spółki w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów  

Emitent jest podmiotem dominującym wobec następujących spółek: 

 

Tech Cave Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie przy ulicy Lipowej 3, w której Emitent posiada 

100% udziałów w kapitale zakładowym, co uprawnia go do 100% głosów na zgromadzeniu wspólników. Przedmiotem 

działalności Tech Cave jest: produkcja urządzeń do odtwarzania dźwięku i obrazu, produkcja komputerów i pozostałych 

urządzeń do przetwarzania informacji, świadczenie usług w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji sprzętu do 

operowania dźwiękiem i obrazem, projektowanie urządzeń komputerowych i programów komputerowych. 

 

Videotronic Media Solutions Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Świdnicy przy ulicy Serbskiej 78, w której 

Emitent posiada 70% udziałów w kapitale zakładowym, co uprawnia go do 70% głosów na zgromadzeniu wspólników. 

Pozostałe 30% udziałów w spółce znajduje się w rękach podmiotów, które nie są powiązane z Emitentem ani jego 

akcjonariuszami, którzy reprezentują co najmniej 5% akcji Emitenta. Przedmiotem działalności Videotronic Media Solutions 
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jest: reklama, reprodukcja nagrań dźwiękowych, reprodukcja nagrań wideo, reprodukcja komputerowych nośników 

informacji.  

 

Innovative Media Solutions Gmbh z siedzibą w Hamburgu, Niemcy, przy ulicy Kieler Strasse 76, 22769 Hamburg, Niemcy, w 

której Emitent posiada 100% udziału w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie przysługujących w spółce głosów. 

Przedmiotem działalności Innovative Media Solutions jest: produkcja, dystrybucja i uruchomienie urządzeń 

videotechnicznych i pochodnych (Multimedia, Digital Signage), a także import i eksport jak również instalacja i wynajem 

urządzeń tego rodzaju oraz instalacja i prowadzenie sieci multimedialnych. Przedmiot działalności spółki obejmuje poza tym 

handel hurtowy i detaliczny urządzeń technicznych jak i sprzedaż reklam i czasu emisji reklam. 

 

Videotronic España Multimedia S.A. z siedzibą w Saragossie, Hiszpania, przy ulicy Nave 12, 50017 Saragossa, Hiszpania, w 

której spółka Innovative Media Solutions Gmbh (zależna od Emitenta) posiada 83% udziału w kapitale zakładowym i ogólnej 

liczbie przysługujących w spółce głosów. Przedmiotem działalności Videotronic España Multimedia jest:  produkcja i 

sprzedaż urządzeń fototechnicznych, wideo oraz pozostałych podobnych urządzeń zarejestrowanej marki „VIDEOTRONIC”, 

sprzedaż hurtowa i detaliczna wszelkich innych artykułów fototechnicznych, włącznie z ich importem i eksportem, 

umieszczaniem i wypożyczaniem urządzeń projekcyjnych, wizerunków reklamowych, jak również kontynuacja 

dotychczasowej działalności prowadzonej w ramach jednoosobowej spółki handlowej pod firmą Videotronic España 

Multimedia S.A. 

 

Pomiędzy Emitentem a osobami wchodzącymi w skład organów Emitenta lub głównymi akcjonariuszami zachodzą 

następujące powiązania majątkowe, organizacyjne i personalne: 

 

Powiązania pomiędzy Emitentem a członkami Zarządu Emitenta: 

- Michał Kornacki, Prezes Zarządu Emitenta, jest jednocześnie jego akcjonariuszem, posiadającym 15,19% akcji w kapitale 

zakładowym Emitenta, co uprawnia go do 15,19% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Emitenta, 

- Dariusz Lichacz, Wiceprezes Zarządu Emitenta, jest jednocześnie jego akcjonariuszem, posiadającym 19,31% akcji w 

kapitale zakładowym Emitenta, co uprawnia go do 19,31% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Emitenta, 

 

- Przemysław Świderski, Wiceprezes Zarządu Emitenta, jest jednocześnie jego akcjonariuszem, posiadającym 3,65% akcji w 

kapitale zakładowym Emitenta, co uprawnia go do 3,65% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Emitenta; 
ponadto Anna Świderska, żona Przemysława Świderskiego, Wiceprezesa Zarządu Emitenta, jest akcjonariuszem Emitenta, 
posiadającym 0,18% akcji w kapitale zakładowym Emitenta, co uprawnia ją do 0,18% głosów w Walnym Zgromadzeniu 
Akcjonariuszy Emitenta, 
 

- Piotr Bielawski, Wiceprezes Zarządu Emitenta, jest jednocześnie jego akcjonariuszem, posiadającym 0,11% akcji w kapitale 

zakładowym Emitenta, co uprawnia go do 0,11% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Emitenta 

 

Powiązania pomiędzy Emitentem a osobami wchodzącymi w skład Rady Nadzorczej Emitenta: 

- Wiesław Rozłucki, Przewodniczący Rady Nadzorczej Emitenta, jest jednocześnie jego akcjonariuszem, posiadającym 0,61% 

akcji w kapitale zakładowym Emitenta, co uprawnia go do 0,61% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Emitenta, 

-Artur Czeszejko-Sochacki, Członek Rady Nadzorczej Emitenta, kontroluje spółkę Cacheman Limited, będącą 
akcjonariuszem Emitenta i posiadającą 7,22% akcji w kapitale zakładowym Emitenta, co uprawnia ją do 7,22% głosów na 
Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Emitenta; Artur Czeszejko - Sochacki kontroluje również spółkę Grupa Kapitałowa G-8 
Inwestycje Sp. z o.o., która to spółka jest akcjonariuszem Emitenta posiadającym 3,30% akcji w kapitale zakładowym 
emitenta, co uprawnia ją do 3,30% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Emitenta; ponadto Artur Czeszejko-
Sochacki posiada bezpośrednio 0.93% akcji w kapitale zakładowym Emitenta, co uprawnia go do 0.93 % głosów na Walnym 
Zgromadzeniu Akcjonariuszy Emitenta; należy również dodać, że akcje w kapitale zakładowym Emitenta posiadają dwie 
osoby fizyczne, które są osobami bliskimi wobec Artura Czeszejko-Sochackiego: Michał Czeszejko-Sochacki (jego brat) 
posiada 0.03% akcji w kapitale zakładowym Emitenta, co uprawnia go do 0,03% głosów na Walnym Zgromadzeniu 
Akcjonariuszy Emitenta oraz Amorntrat Bovorntanasarn (pozostająca we wspólnym gospodarstwie domowym) posiada 
0,15% akcji w kapitale zakładowym Emitenta, co uprawnia ją do 0,15% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy 
Emitenta,    
- Krzysztof Bajołek, Członek Rady Nadzorczej Emitenta, kontroluje Fundusz Inwestycyjny Zamknięty FORUM X,  będący 

akcjonariuszem Emitenta i posiadający 14,95% akcji w kapitale zakładowym Emitenta, co uprawnia go do 14,95% głosów na 

Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Emitenta, ponadto Krzysztof Bajołek kontroluje spółkę Invest PBB Sp. z o.o. S.K.A., 
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która to spółka jest akcjonariuszem Emitenta posiadającym 3,05% akcji w kapitale zakładowym Emitenta, co uprawnia ją do 

3,05% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Emitenta, 

 

- Ponadto, Emitent jest powiązany ze swoim akcjonariuszem Operą Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, posiadającym 7,98% 

akcji w kapitale zakładowym Emitenta, co uprawnia go do 7,98% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Emitenta 

poprzez osobę Michała Olszewskiego, Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Emitenta, który jest równocześnie 

dyrektorem inwestycyjnym w Opera Funduszu Inwestycyjnym Zamkniętym. 

 

Powiązania pomiędzy Emitentem a członkami Zarządu spółek zależnych Emitenta: 

- Paweł Przetacznik, Prezes Zarządu spółki Tech Cave Sp. z o.o. (podmiotu zależnego od Emitenta) jest akcjonariuszem 

Emitenta, posiadającym 9,05% akcji w kapitale zakładowym Emitenta, co uprawnia go do 9,05% głosów na Walnym 

Zgromadzeniu Akcjonariuszy Emitenta, 

- Paweł Święch, członek Zarządu spółki Tech Cave Sp. z o.o. jest akcjonariuszem Emitenta, posiadającym 2,43% akcji w 

kapitale zakładowym Emitenta, co uprawnia go do 2,43% głosów w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Emitenta. 

 

Poza wskazanymi powyżej, nie istnieją żadne powiązania kapitałowe lub organizacyjne Spółki, które miałyby istotny wpływ 

na jej działalność. 

 

Spółki Grupy Kapitałowej IMS (w szczególności Emitent i Tech Cave Sp. z o.o.) przeprowadzały/przeprowadzają transakcje z 

Grupą Kapitałową G-8 Inwestycje Sp. z o.o. (kontrolowaną przez Artura Czeszejko-Sochackiego, który jest członkiem Rady 

Nadzorczej Emitenta). Transakcje dotyczą głównie pośrednictwa G-8 w pozyskiwaniu dofinansowania ze środków Unii 

Europejskiej. Transakcje zawierane są na warunkach rynkowych. 

5.12 Podstawowe informacje o produktach, towarach lub usługach Spółki 

5.12.1 Obszary działalności Grupy IMS  

Grupa IMS jest międzynarodowym dostawcą wyspecjalizowanych usług z zakresu marketingu sensorycznego w miejscu 

sprzedaży. Nowoczesne rozwiązania oferowane przez Grupę pozwoliły osiągnąć pozycję lidera na rynku polskim, jak również 

rozpocząć rozwój oferty na innych rynkach europejskich. 

 

Grupa IMS dostarcza usługi, które mają na celu wpłynięcie na atrakcyjność miejsc sprzedaży, jak również wzrost sprzedaży 

promowanego asortymentu. Działania Grupy skupiają się w trzech głównych obszarach marketingu sensorycznego: 

 audiomarketingu - przygotowanie i emisja formatów muzycznych oraz produkcja i emisja reklam dźwiękowych,  

 videomarketingu - produkcja i emisja przekazów reklamowych na ekranach plazmowych, 

 aromamarketingu - dobór i dystrybucja kompozycji zapachowych. 

 

Powyższe dziedziny stanowią podstawowy trzon marketingu sensorycznego, który jest działaniem polegającym na 

umiejętnym dobraniu odpowiednich bodźców dźwiękowych, wizualnych i zapachowych w celu wywołania oczekiwanych 

reakcji u klientów.  
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Rysunek 1: Główne obszary działalności Grupy IMS w zakresie marketingu sensorycznego 

 

Źródło: Opracowanie własne Dom Inwestycyjny Investors S.A. na podstawie danych Emitenta 

5.12.2 Misja Grupy IMS 

Misją Grupy IMS  jest pozostanie wiodącym dostawcą rozwiązań podnoszących efektywność i atrakcyjność miejsc 

sprzedaży. Ideą Grupy jest oferowanie kompleksowych rozwiązań marketingowych, które odciążą klienta od implementacji , 

zarządzania i monitorowania systemów i procesów sprzedaży nakierowanych na działania marketingowe w miejscu 

sprzedaży. 

 

Wytworzenie właściwej atmosfery miejsc sprzedaży pozwala wpłynąć m.in. na: 

 zachowania klientów (wzbudzenie zainteresowania miejscem sprzedaży, wydłużenie czasu pobytu klienta w sklepie, co 

w konsekwencji wpływa na zwiększenie prawdopodobieństwa dokonania zakupów) 

 budowanie wizerunku marki (odpowiednio dobrany zapach, treść reklamowa oraz jej sposób przekazu pozwala na 

uzyskanie odpowiednich skojarzeń z marką, jak również kreuje lojalność wobec marki) 

 zwiększenie sprzedaży 

5.12.3 Podmioty Grupy IMS  

Grupę kapitałową IMS stanowi 5 podmiotów, wśród nich wiodącą rolę odgrywa Emitent: 

 Internet Media Services S.A. (IMS) z siedzibą w Warszawie - podmiot dominujący, zajmuje pozycję lidera w 

świadczeniu  wyspecjalizowanych usług z zakresu marketingu sensorycznego w Polsce. Działając, z ponad 

dziesięcioletnim doświadczeniem, w segmencie mediów i nowoczesnych technologii  wykorzystuje techniki 

umożliwiające kreowanie nastroju i wywieranie wpływu na zachowanie klienta w miejscu sprzedaży. 

Ponadto grupę tworzą: 

 Videotronic Media Solutions Sp. z o.o. (VMS) z siedzibą w Świdnicy - spółka zależna od IMS ( IMS posiada 70% kapitału 

zakładowego spółki). Spółka VMS zajmuje się rozwojem działalności videomarketingowej na terenie UE, świadcząc 

usługi wynajmu różnego typu monitorów w celach reklamowych. 

 Innovative Media Solutions GmbH (IMS Niemcy) z siedzibą w Hamburgu, Niemcy - spółka w 100% zależna od IMS. 

Dodatkowo poprzez ten podmiot IMS kontroluje w 83% hiszpańską spółkę Videotronic España Multimedia, S.A.(IMS 

Hiszpania) z siedzibą w Saragossie. Spółka niemiecka oferuje usługi z zakresu audiomarketingu. Z kolei spółka 
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hiszpańska specjalizuje się w usłudze wynajmu i dzierżawy ekranów służących do emisji reklam tzw. „reklam przy 

półce”. Działalność ta zbliżona jest do działalności VMS.  

 

W związku z rozwojem działalności Emitent zdecydował się na utworzenie spółki: 

 Tech Cave Sp. z o.o. (Tech Cave) z siedzibą w Krakowie - spółka zajmuje się działalnością badawczo – rozwojową oraz 

produkcyjną  w zakresie instalacji elektroakustycznych oraz wszelkiego rodzaju analiz i pomiarów elektroakustycznych. 

Spółka świadczy usługi głównie dla IMS S.A., wspierając jej rozwiązania w zakresie technicznym, oferując m.in. systemy 

videomarketingowe. Dodatkowo zespół Tech Cave zakończył i z sukcesem wdraża projekt produkcji i instalacji 

interaktywnych map galerii handlowych. 

 

Szczegółowy schemat powiązań pomiędzy podmiotami w Grupie IMS został przedstawiony poniżej. 

Rysunek 2: Schemat powiązań Grupy IMS 

 

Źródło: Emitent 

Rysunek 3: Obszary działalności poszczególnych spółek Grupy IMS 

 
 

Źródło: Opracowanie własne Dom Inwestycyjny Investors S.A. na podstawie danych Emitenta 
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5.12.4 Opis usług i produktów oferowanych przez Grupę Kapitałową IMS S.A. 

5.12.4.1 Opis podstawowych usług Grupy Kapitałowej IMS S.A. 

Grupa IMS oferuje kompleksowe usługi z zakresu marketingu sensorycznego.  Oferta Grupy obejmuje szeroki zakres działań 

w dziedzinie: 

 Audiomarketingu 

 Videomarketingu 

 Aromamarketingu 

 

Poniżej został przedstawiony opis oferowanych usług w ramach każdej z dziedzin: 

 

Audiomarketing  

 

Grupa IMS, poprzez dwie spółki (IMS oraz IMS Niemcy) oferuje dostęp do Interaktywnego Systemu Audiomarketingowego 

(ISA IMS), który poprzez przesyłany komunikat pozwala wpłynąć na określone zachowania konsumenckie.  

Rysunek 4: Oferta Grupy IMS w ramach działań audiomarketingowych  

 
 

Źródło: Opracowanie własne Dom Inwestycyjny Investors S.A. na podstawie danych Emitenta 

 

 

 

 

W ramach poszczególnych działań oferta Grupy IMS koncentruje się na: 

 

 INSTALACJA SYSTEMU ISA: Przygotowywanie i nadawanie programów muzycznych w miejscu sprzedaży 

 

Emisja programów muzycznych pozwala stworzyć klimat miejsca sprzedaży, świadomość marki, a tym samym wpływa na 

wzrost sprzedaży danego punktu.  

 

Grupa IMS oferuje pełen zakres usług od konsultacji w sprawie doboru odpowiednich programów muzycznych oraz  

zapewnienia wypełnienia przepisów związanych z ochroną praw autorskich (podpisane umowy z organizacjami 

zarządzającymi prawami autorskimi), po realizację i zarządzanie emisją programów. Ponadto Grupa IMS instaluje i dzierżawi 

serwery muzyczne, które pozwalają na emisję zarówno muzyki oraz kampanii reklamowych, przy wykorzystaniu 

nagłośnienia sklepów. Serwery te są produkowane przez spółkę zależną Tech Cave (szerzej patrz 5.12.4.2). 

 

Dedykowane programy muzyczne są przygotowywane na indywidualne zamówienie klienta, przez powołany przez Emitenta 

dział muzyczny współpracujący z psychologami i marketerami. Pozwala to na zaprojektowanie unikalnej bazy utworów 

muzycznych, emitowanych w zależności od pory dnia, roku, świąt, czy wydarzeń specjalnych. Programy muzyczne dobierane 

są pod kątem wizerunku marketingowego klienta, jego oferty i grupy docelowej. Stałe doskonalenie opracowywanych 

programów muzycznych jest osiągane między innymi poprzez systematyczne badania ankietowe zlecane przez Grupę IMS u 

każdego z klientów. 
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Klientami Grupy IMS, którym dostarczane są specjalne, indywidualne programy muzyczne są głównie galerie handlowe, 

hiper- i supermarkety, hurtownie cash & carry, sieci markowych sklepów odzieżowych, obuwniczych, restauracje, kluby 

fitness, placówki medyczne i inne.  

 

 REKLAMA: Produkcja i emisja dźwiękowych kampanii reklamowych w miejscu sprzedaży, sprzedaż kontentu audio  

 
Sprzedaż dźwiękowych kampanii reklamowych jest jednym ze strategicznych obszarów działalności firmy. Oferta Grupy IMS 

w tym zakresie obejmuje zarówno opracowanie mediaplanu kampanii, produkcję spotów reklamowych oraz emisję i nadzór 

techniczny nad kampanią audiomarketingową. 

 

W celu zwiększenia skuteczności nadzoru kampanii, Emitent opracował  system GoldenEar24, który na bieżąco pozwala 

zwiększyć jakość realizacji emisji, dając możliwość m.in. kontroli poziomu głośności emitowanego dźwięku. Ponadto 

skuteczność  kampanii reklamowych jest monitorowana także dzięki przeprowadzaniu badań efektywności zlecanych przez 

IMS do zewnętrznych domów badawczych. 

 

Kampanie reklamowe oferowane przez Grupę IMS można podzielić ze względu na miejsce emisji na dwa rodzaje: kampanie 

w galeriach handlowych oraz kampanie w sieciach, takich jak: hipermarkety, supermarkety, hurtownie Cash&Carry. W 

pierwszym przypadku reklamodawcami są głównie najemcy w galeriach, którzy komunikują swoje oferty i promocje. W 

drugim – reklamodawcami są producenci, dostawcy wielkopowierzchniowych sieci handlowych. Obecnie Emitent obsługuje 

większość istniejących galerii handlowych i sieci wielkopowierzchniowych, marketów FMCG oraz hurtowni Cash&Carry 

(szerzej patrz 5.12.6). Ponadto spółki Grupy IMS oferują swoje usługi również za pośrednictwem domów mediowych  

i agencji reklamowych. 

 

Videomarketing  

 

Grupa IMS, poprzez trzy spółki (IMS, VMS, IMS Hiszpania) oferuje dostęp do Interaktywnego Systemu 

Videomarketingowego (ISV IMS), zapewniając swoim klientom działania videomarketingowe prowadzone na dwóch 

podstawowych nośnikach treści wizualnych w miejscu sprzedaży: telewizji POS TV oraz ekranów Digital Signage (DS), w 

których to dystrybucji i dzierżawie specjalizuje się w grupie Emitent. 

 

Dodatkowo oferta Grupy w tym zakresie wspierana jest poprzez działania spółki VMS, specjalizującej się w dzierżawie i 

dystrybucji nośniki POS TV oraz świadczeniu usług reklamowych na tych nośnikach (szerzej patrz 5.12.4.2). 

Rysunek 5: : Oferta Grupy IMS w ramach działań videomarketingowych 

 

 

Źródło: Opracowanie własne Dom Inwestycyjny Investors S.A. na podstawie danych Emitenta 

 

Zastosowanie nowoczesnych nośników treści reklamowych jest odpowiedzią na konieczność  

poszukiwania nowych, efektywnych mediów w obliczu obniżającej się skuteczności mediów 

tradycyjnych (szerzej patrz 5.12.7).  

 

Grupa IMS umieszcza monitory Digital Signage w najbardziej ruchliwych częściach galerii 

handlowych, w ciągach komunikacyjnych (przy schodach ruchomych, windach) oraz w 

strefach wypoczynkowo-restauracyjnych. Pozwala to tym samym na najlepsze dotarcie do 

konsumenta.  
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Kontent, emitowany na monitorach, tworzony jest w oparciu o materiały dostarczone przez klienta i reklamodawców, 

specjalny kontent autorstwa IMS S.A. oraz kreacje studia produkcyjnego IMS - animacje flaszowe, spoty, filmy, plakaty, 

udźwiękowienie, dubbing. Prezentowany przekaz reklamowy zwraca na siebie uwagę, stając się alternatywą wobec mniej 

interesujących reklam statycznych na plakatach, czy bilbordach.  Ponadto oferta Grupy może być wzbogacona, na 

zamówienie klienta, o usługi z zakresu zarządzania oferowane przez spółkę Tech Cave (więcej informacji na temat oferty 

spółki Tech Cave patrz punkt 5.12.4.2).  

 

Aromamarketing 

 

Grupa IMS od roku 2010 rozpoczęła aktywną sprzedaż usług aromamarketingowych. Grupa w ramach swoich usług oferuje: 

 

 Przygotowanie i emisję specjalistycznych mieszanek aromatycznych  

 Instalację i dzierżawę systemów aromamarketingowych 

 

Aromamarketing jest nowym sposobem promocji. Specjalnie dobrany zapach powoduje zapamiętanie i utrwalenie na długo 

„obrazu” marki czy produktu. Zapach wkomponowany w przestrzeń jest  elementem aranżacji miejsca, co pośrednio 

wpływa na zwiększenie czasu przebywania klienta w miejscu zakupów, a zatem wpływa na wzrost prawdopodobieństwa 

dokonania zakupu. 

5.12.4.2 Inne produkty Grupy Kapitałowej IMS S.A. 

Dwie spółki z Grupy IMS, Videotronic Media Solutions oraz Tech Cave wspierają działania Grupy oferując komplementarne 

usługi i produkty. 

 

 

 Oferta VMS 

 

Videotronic Media Solutions oferuje kompleksową obsługę kampanii reklamowej w ramach POS TV obejmującą swym 

zakresem wynajem monitorów, instalację sprzętu w miejscu sprzedaży oraz produkcję spotów promocyjnych. Spółka 

oferuje dzierżawę i montaż mobilnych nośników telewizyjnych (POS TV), wspierających działania videomarketingowe w 

miejscu sprzedaży.  

 

POS TV jest nowoczesną i dynamiczną formą reklamy w miejscach sprzedaży wykorzystującą specjalistyczne monitory 

reklamowe emitujące zarówno ruchomy obraz jak i dźwięk, oraz angażujące więcej zmysłów niż przy użyciu tradycyjnych 

form promocji. Monitory są instalowane w bezpośredniej bliskości reklamowanego produktu, dlatego ich obecność przy 

półce może być decydująca w momencie zakupu. Wśród monitorów oferowanych przez VMS można wyróżnić: 

 Ekrany przypółkowe - montowane są do półki lub regału z promowanymi produktami,  

 Ekrany dotykowe, 

 Ekrany z przyciskami,- pozwalają na aktywne zaangażowanie Klientów sklepu, udzielając jednocześnie  

precyzyjnych informacji na temat rozbudowanej oferty produktowej, 

 Bilownice- ekrany LCD o wielkości 8” lub 10” wraz z wbudowanymi głośnikami, charakteryzują się praktyczną i 

wygodną budową oraz niezbędną trwałością, jaką zapewnia gruba szklana płyta pokrywająca powierzchnię 

urządzenia, 

 Monitory do zabudowy- stanowią specjalną linię monitorów przeznaczonych do ekspozycji w standach, 

 Monitory z czujką- emisja obrazu na tego typu monitorach odbywa się non-stop, natomiast odtwarzanie dźwięku 

rozpoczyna się w momencie zbliżenia się klientów, 

 Monitory o przekątnej ekranu do 60 cali, 

 Standy. 
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Rysunek 6: Przykładowe ekrany POS TV w ofercie VMS 

 

Źródło: Emitent 

 Oferta Tech-Cave 

Tech Cave jest producentem dedykowanych serwerów do odtwarzania muzyki i wyświetlania kontentu video. Serwery 

oferowane przez spółkę zostały zaprojektowane do samodzielnej, nieprzerwanej pracy. Obecnie Grupa IMS zarządza 

kilkoma tysiącami serwerów zainstalowanymi w Polsce i innych krajach Europy, oferując: 

 

 Kompleksową instalację systemów audiowizualnych - na podstawie wizji lokalnej przygotowany jest przez 

inżynierów akustyków projekt instalacji uwzględniający wnętrze obiektu,  pożądane pokrycie dźwiękiem i 

widoczność nośników video, 

 Instalację systemów Digital Signage- usługa obejmuje projektowanie, pełne wykonawstwo, a także na życzenie 

klienta nadzór online nad systemem i zarządzanie nim. Do zarządzania kontentem video firma wykorzystuje 

własne oprogramowanie TCadvert (szerzej poniżej), 

Rysunek 7: Przykładowe realizacje instalacji ekranów Digital Signage przez Tech-Cave 

 

Źródło: Emitent 

 Integracja systemów audio- video oraz rozwijanie ich funkcjonalności- Tech- Cave oferuje systemy pozwalające na 

integrację działań audio i videomarketingowych. Ponadto oferta Spółki pozwala na poszerzenie funkcjonalności 

systemów integrujących m.in. o zdalny pomiar głośności dźwięku czy wymuszenie restartu serwera przez 

połączenie Internetowe, 

 Zarządzanie muzyką na stronach WWW- Tech-Cave oferuje przygotowanie aplikacji do stron internetowych do 

odtwarzania, oceniania i zarządzania plikami muzycznymi. 

 

Dodatkowo Spółka Tech- Cave opracowała kilka innowatorskich rozwiązań, które znalazły uznanie wśród klientów Grupy 

IMS. Te produkty to: 

 System Lokalizator- jest aplikacją przeznaczoną dla galerii handlowych i centrów rozrywki. Oprócz standardowej 

funkcji wytyczania trasy do żądanego salonu wspiera użytkowników w dodatkowe, potrzebne informacje. 

Aplikacja stanowi również platformę komunikacyjną pomiędzy zarządzającymi obiektem a jego gośćmi. 

http://www.techcave.pl/index.php/produkty-i-usugi/video3
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Rysunek 8: Zastosowanie systemu Lokalizator w galerii handlowej 

 

Źródło: Emitent 

 System TCadvert- wypracowany system zarządzania video do zastosowań komercyjno – reklamowych. W 

odróżnieniu od produktów dostępnych na rynku, system ten jest oparty na zarządzaniu regułowym i 

automatycznym generowaniu kolejności emisji. Pozwala to tym samym z jednej strony na zwiększenie 

bezpieczeństwa dla reklamodawców, z drugiej strony na kontrolę szybkości i pewność obsługi treści emitowanych 

na ekranach Digital Signage.  

 

 

 Serwery multimedialne- Tech Cave jest producentem dedykowanych 

serwerów do odtwarzania muzyki i wyświetlania kontentu video. Serwery 

zostały zaprojektowane szczególnie do samodzielnej, nieprzerwanej pracy.  

 

 

5.12.5 Struktura sprzedaży Grupy Kapitałowej IMS S.A. i Emitenta 

5.12.5.1 Sprzedaż Grupy Kapitałowej IMS S.A. 

Sprzedaż Grupy IMS można podzielić na 5 głównych kategorii: 

 Przychody uzyskiwane z reklamy – Audiomarketing, 

 Przychody uzyskiwane z reklamy - Videomarketing,  

 Przychody uzyskiwane ze świadczenia usług - Aromamarketing, 

 Abonamenty z tytułu instalacji i dzierżawy interaktywnego systemu audio (ISA) i video (ISV) - stałe miesięczne 

przychody, 

 Inne produkty i usługi stanowiące uzupełnienie oferty Grupy IMS. 

 

W ramach tych kategorii struktura sprzedaży Grupy w poszczególnych latach utrzymywała się na podobnym poziomie. 

Jedynie w związku z rozszerzaniem działań Grupy w zakresie usług aromamarketingowych, udział tej kategorii przychodów 

w roku 2010 wzrósł w stosunku do roku 2009 (Grupa IMS osiągnęła ponad dziewięciokrotny wzrost przychodów z tej 

kategorii usług w stosunku do roku poprzedniego). 

Rysunek 9: Jeden z serwerów 
multimedialnych spółki Tech-Cave 

Źródło: Emitent 



56 
 

 

Rysunek 10: Struktura sprzedaży Grupy Kapitałowej IMS S.A. w latach 2009-2010 

 

Źródło: Emitent 

*pozycja Pozostałe uwzględnia koszt produktów wytworzonych na własne potrzeby 

Obserwowana tendencja wzrostu udziału sprzedaży usług aromamarketingowych znajduje potwierdzenie w wynikach 

kolejnych trzech kwartałów 2011 roku (patrz schemat poniżej). W opisywanym okresie Grupa IMS zwiększyła sprzedaż usług 

aromomarketingowych prawie 3 krotnie, w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego.  

 

Poniżej zaprezentowano procentową strukturę sprzedaży Grupy IMS (patrz Rysunek 11) oraz sprzedaż Grupy IMS w ujęciu 

wartościowym (patrz Tabela 5). 

Rysunek 11: Struktura sprzedaży Grupy Kapitałowej IMS S.A. narastająco za trzy kwartały 2011 i trzy kwartały 2010. 

 

Źródło: Emitent 

*pozycja Pozostałe uwzględnia koszt produktów wytworzonych na własne potrzeby 

Tabela 5: Struktura przychodów Grupy Kapitałowej IMS S.A. 

Grupa Kapitałowa IMS  wartość udział % wartość udział % wartość udział % wartość udział % 

000 PLN 2009 2009 2010 2010 
1Q-3Q 
2010 

1Q-3Q 
2010 

1Q-3Q 
2011 

1Q-3Q 
2011 

Reklama audio 8 160 36,8% 8 598 34,0% 5 327 30,9% 5 534 27,2% 
Reklama video-Digital Signage 3 654 16,5% 5 376 21,3% 3 239 18,8% 4 288 21,1% 
ISA & ISV* 6 995 31,5% 7 586 30,0% 5 835 33,9% 6 733 33,1% 
Aromamarketing 86 0,4% 794 3,1% 430 2,5% 1 248 6,1% 
Pozostałe** 3 304 14,9% 2 936 11,6% 2 398 13,9% 2 515 12,4% 

SUMA 22 199 100,0% 25 290 100,0% 17 228 100,0% 20 319 100,0% 
Źródło: Emitent 

*abonamenty audio i video 

**w tym koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby 

 

Grupa IMS osiąga około 50% przychodów ze sprzedaży reklam emitowanych na nośnikach audio i video w miejscu 

sprzedaży. Ponad dziesięcioletnie doświadczenie Emitenta, jak również potwierdzona skuteczność reklam w miejscu 

sprzedaży (patrz szerzej 5.12.7) pozwalają Grupie na systematyczne zwiększanie wartości realizowanej sprzedaży w tym 

segmencie. Przychody ze sprzedaży reklam realizowane na  nośnikach audio i video są dzielone pomiędzy Grupą IMS a 

partnerami handlowymi Grupy – gospodarzami obiektów, zgodnie z podpisanymi umowami współpracy (główni partnerzy 
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handlowi Grupy IMS zostali zaprezentowani w rozdziale 5.12.6). Kolejnym znaczącym źródłem przychodów Grupy (30% 

przychodu w roku 2010) stanowi przychód uzyskiwany z tytułu dzierżawy i montażu interaktywnych systemów audio i video 

(ISA & ISV). Należy podkreślić, że większość przychodu tej kategorii pochodzi ze stałych miesięcznych opłat, uzyskiwanych 

od klientów Grupy IMS. Narastająco na koniec trzeciego kwartału roku 2011 Grupa IMS miała ponad 4 512 punktów 

handlowych od których pobierała stałe opłaty. Podpisane długoletnie umowy z operatorami punktów handlowych 

pozwalają na zapewnienie stałego przychodu Grupie na poziomie około 10 mln zł rocznie (biorąc pod uwagę planowany 

wzrost przychodów z montażu nowych nośników w roku 2011). Z roku na rok wzrasta również znaczenie sprzedaży usług z 

zakresu aromamarketingu, którą to działalność Grupa IMS rozpoczęła intensywnie rozwijać od roku 2009. 

 

Ze względu na specyfikę prowadzonego biznesu Grupa IMS nie prowadzi dokładnych kalkulacji dotyczących ilości 

sprzedanych usług/produktów w ramach powyżej wyodrębnionych kategorii przychodów. Grupa IMS w roku 2010 

zrealizowała około 2,5 tysięcy kampanii reklamowych video i audio, przy czym prawie o połowę wzrosły kampanie 

realizowane na nośnikach Digital Signage. Grupa zaobserwowała znaczny wzrost realizacji z zakresu aromamarketingu, 

które to zaczynają cieszyć się coraz większym zainteresowaniem klientów (szerzej patrz 5.12.7). Niemniej jednak, to  Ilość 

obsługiwanych punktów handlowych, którym dzierżawione są interaktywne systemy audio i video stanowi kluczowy 

wyznacznik wzrostu skali działalności Grupy IMS. W roku 2010 ilość obsługiwanych punktów wynosiła ponad  4100 

punktów, a już na koniec trzeciego kwartału 2011 roku 4512 punktów, co potwierdza rosnące zainteresowanie klientów 

produktami Grupy. 

Tabela 6: Ilość zrealizowanej sprzedaży Grupy Kapitałowej IMS S.A. 

  2009 2010 3Q 2010 3Q 2011 
Ilość obsługiwanych pkt. Handlowych (abonamenty audio i video)  3 219 3 597 3 304 3 844 
Ilość obsługiwanych pkt. Handlowych (aromamarketing)  49 535 403 668 

Ilość obsługiwanych punktów handlowych 3 268 4 132 3 707 4 512 

Ilość kampanii reklamowych audio 1 664 2 040 1 458 1 408 
Ilość kampanii reklamowych video, w tym Digital Signage 342 487 339 602 

Źródło: Emitent 

5.12.5.2 Sprzedaż Emitenta 

Spółka Internet Media Services S.A. pełni dominującą rolę w Grupie IMS. Większość przychodów Grupy IMS osiągana jest na 

rynku polskim, głównie poprzez działalność Emitenta (82% całkowitej sprzedaży Grupy w 2010 roku). Z tego też względu 

struktura sprzedaży Emitenta w dużej mierze odzwierciedla strukturę sprzedaży całej Grupy IMS (patrz Rysunek 12 oraz 

Rysunek 13). 

Rysunek 12: Struktura sprzedaży Emitenta w latach 2009-2010 

 

Źródło: Emitent 

*pozycja Pozostałe uwzględnia koszt produktów wytworzonych na własne potrzeby 

43,5% 

41,6% 

12,3% 

14,0% 

37,1% 

36,4% 

0,4% 

3,8% 

6,6% 

4,2% 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

2009 

2010 

Reklama audio Reklama video DS. ISA & ISV Aromamarketing Pozostałe 



58 
 

 

Rysunek 13: Struktura sprzedaży Emitenta  narastająco za trzy kwartały roku 2011 i trzy kwartały roku 2010 

 

Źródło: Emitent 

*pozycja Pozostałe uwzględnia koszt produktów wytworzonych na własne potrzeby 

 

Większość przychodów Emitenta pochodzi ze sprzedaży reklam audio i video (ponad 50% przychodów). Kolejnym istotnym 

źródłem przychodów są stałe opłaty abonamentowe uzyskiwane z tytułu dzierżawy interaktywnych systemów audio i video 

(ISA i ISV). W 2010 roku przychody emitenta z tytułu świadczonych usług aromamarketingowych wzrosły ponad 

dziewięciokrotnie do poziomu 791 tysięcy złotych. Emitent przewiduje dynamiczny dalszy rozwój tej gałęzi usług. 

 

Poniżej została zaprezentowana struktura przychodów IMS S.A. oraz wykaz ilości realizowanych kampanii reklamowych 

audio i video wraz z ilością obsługiwanych punktów handlowych. 

Tabela 7: Struktura przychodów IMS S.A. 

IMS S.A. wartość udział % wartość udział % wartość udział % wartość udział % 

000 PLN 2009 2009 2010 2010 
1Q-3Q 
2010 

1Q-3Q 
2010 

1Q-3Q 
2011 

1Q-3Q 
2011 

Reklama audio 8 159 43,5% 8 597 41,6% 5 326 38,3% 5 516 32,9% 
Reklama video Digital Signage 2 306 12,3% 2 884 14,0% 1 884 13,5% 3 014 18,0% 
ISA & ISV* 6 950 37,1% 7 523 36,4% 5 590 40,2% 6 394 38,2% 
Aromamarketing 81 0,4% 791 3,8% 427 3,1% 1 248 7,5% 
Pozostałe** 1 242 6,6% 868 4,2% 677 4,9% 579 3,5% 

SUMA 18 738 100,0% 20 663 100,0% 13 904 100,0% 16 752 100,0% 
Źródło: Emitent 

*abonamenty audio i video 

**w tym koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby 

 

Tabela 8: Ilość zrealizowanej sprzedaży IMS S.A. 

  2009 2010 3Q 2010 3Q 2011 
Ilość obsługiwanych pkt. handlowych (ISA & ISV)* 3 180 3 533 3 246 3 747 
Ilość obsługiwanych pkt. handlowych - aromamarketing 46 535 401 668 

Ilość obsługiwanych punktów handlowych 3 226 4 068 3 647 4 415 

Ilość kampanii reklamowych audio 2 040 2 040 1 458 1 408 
Ilość kampanii reklamowych video- Digital Signage 279 414 223 512 

Źródło: Emitent 

*montaż i dzierżawa interaktywnych systemów audio i video 

5.12.6 Główni klienci Grupy IMS 

Głównymi odbiorcami usług Grupy IMS są przede wszystkim właściciele wielkopowierzchniowych galerii handlowych, 

marketów FMCG oraz hurtowni. Obecnie Grupa IMS obsługuje większość istniejących w Polsce galerii handlowych i sieci 

wielkopowierzchniowych. Wśród partnerów handlowych Grupy IMS znajdują się takie firmy jak: Tesco, Makro Cash&Carry, 

Real, Piotr I Paweł, Alma, Bomi, Intersport, Polomarket, Billa, Carrefour, Selgros, Pizza Hut, NG2 (CCC), Super-Pharm, Top-

Secret, House, Diverse, C&A, Restauracje Sphinx.  

38,3% 
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Ponadto Grupa IMS współpracuje z ponad setką galerii handlowych, w tym m.in. z takimi obiektami jak: Złote Tarasy, 

Arkadia, Galeria Mokotów, Wola Park, Blue City, Galeria Handlowa Manufaktura, Manhattan, Centrum Handlowe Plaza 

Kraków, Galeria Kazimierz w Krakowie, Centrum Handlowe Silesia, Plejada Bytom, Arkady Wrocławskie, Forum Gliwice.  

Poniżej zaprezentowano główne galerie objęte interaktywnym systemem reklamowym video, oferowanym na nośnikach 

Digital Signage przez Emitenta. 

Rysunek 14: Główne galerie objęte systemem reklamowym video na nośnikach Digital Signage   

 
Źródło: Emitent 

 

Trzecią, znaczną grupę klientów Grupy IMS stanowią klienci, którzy wykupują treści reklamowe. Wśród tej grupy znajdują 

się m.in. takie spółki jak: Unilever, Hortex, Agora, Animex, Dobrawa, Henkel, S.C Johnson, Elite Cafe, Kraftfoods, Orange, 

Gillette, Delitissue, Cyfra+, Polkomtel, Totalizator Sportowy, Bacha, Kamis, L'Oreal, Mastercard, Metsa, TP SA, Visa, Tchibo, 

Eurobank, Edipresse, Żywiec Zdrój, Cadbury Wedel, Nivea, PLL LOT, Play, T-Mobile (dawna Era GSM), Winiary, Bank 

Millennium. 

 

Ponadto Grupa IMS współpracuje z agencjami marketingowymi, poprzez które zlecane są emisje reklam na nośnikach video 

i audio. 

5.12.7 Rynki Grupy IMS 

Z uwagi na fakt, iż ponad 80% przychodów Grupy IMS osiąganych jest na rynku polskim (dane za rok 2010), prezentowana 

analiza rynku skupia się głównie na opisie rozwoju rynku marketingu sensorycznego w Polsce. 
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5.12.7.1 Marketing sensoryczny jako alternatywa do tradycyjnych form reklamy 

Wśród form prowadzonej reklamy, z roku na rok wzrasta znaczenie reklamy w miejscu sprzedaży. Ponad 2/3 decyzji 

zakupowych podejmowanych jest w miejscu sprzedaży, przy czym ponad 50% klientów deklaruje chęć dłuższego pozostania 

w sklepie, którego atmosfera im odpowiada
2
. Z tego też względu coraz więcej firm decyduje się na rozpoczęcie działań z 

zakresu marketingu sensorycznego, prowadzonych bezpośrednio w punkcie sprzedaży.  

 

Marketing sensoryczny w miejscu sprzedaży staje się nowoczesną formą reklamy oraz promocji, który poprzez ciągle 

adoptowanie rozwiązań w dziedzinie audio-, video- i aromamarketingu podnosi efektywność i atrakcyjność sprzedaży, nie 

stanowiąc jednocześnie konkurencji wobec tradycyjnych form reklamy: 

 

 Audiomarketing 

 

Z przeprowadzonych badań TNS OBOP na zlecenie  Związku Producentów Audio Video (ZPAV) wynika, iż muzyka w sklepach, 

restauracjach czy pubach stanowi ważny element wpływający na atmosferę wnętrza oraz czas popytu klienta w danym 

miejscu, a tym samym wpływa na podejmowane decyzje zakupowe. Blisko cztery piąte klientów przyznała, ze dobra 

muzyka, odtwarzana w odwiedzanych lokalach pozytywnie wpływa na ich nastrój. Istotne jest to, że muzyka przekłada się 

również na wzrost realizowanych przychodów, przykładowo badani klienci byli skłonni wydać do 50 groszy więcej za 

produkt, w miejscu w którym jest odtwarzana odpowiadająca im muzyka
3
. 

Rysunek 15: Wpływ muzyki na wybór lokalu 

 
Źródło: Znaczenie muzyki dla klientów lokali gastronomicznych 2010, TNS OBOP na zlecenie Związku Producentów Audio Video (ZPAV), 

http://www.zpav.pl/ozz/aktualnosci.php?idaktualnosci=201  

 Videomarketing 

 

Telewizja w miejscu sprzedaży, znana również jako POS TV lub Digital Signage (DS) jest 

odpowiedzią na konieczność  poszukiwania nowych, efektywnych mediów w obliczu 

obniżającej się skuteczności mediów tradycyjnych, a także panującego w nich zagęszczenia 

treści reklamowych. Przeciętny konsument, atakowany jest ponad 1500 przekazami dziennie, 

zaczyna ich unikać, jedynie 4% ankietowanych uważnie ogląda reklamy telewizyjne, a 82% 

widzów odchodzi od telewizora na widok bloku reklamowego
4
. Tymczasem przekaz za 

pomocą POS TV czy Digital Signage zwraca na siebie uwagę, jest łatwo i szybko adaptowalny w dowolnym momencie. 

Materiał reklamowy po stworzeniu w komputerze (niskie koszty) jest natychmiast gotowy do emisji. Ponadto kontent 

reklamowy przeplatany jest treściami rozrywkowo-informacyjnymi, przez co jeszcze bardziej wzrasta chęć jego oglądania 

przez konsumentów.  

                                                                        
 

 
2
 Marketing sensoryczny a decyzje zakupowe, http://www.firma.egospodarka.pl/59206,Marketing-sensoryczny-a-decyzje-

zakupowe,2,11,1.html, 22.11.2006 
3 

Wpływ muzyki na zachowania konsumentów, TNS OBOP na zlecenie Związku Producentów Audio Video (ZPAV), 
http://zpav.pl/pliki/aktualnosci/OZZ/Informacja%20prasowa_OBOP.pdf , 23.06.2010 

4 
 Emitent 

72% 

13% 

13% 

3% 
muzyka ma znaczenie w 
wyborze lokalu 

chodzę do lokali w których 
nie ma muzyki 

muzyka nie ma znaczenia w 
wyborze lokalu 

nie mam zdania 

http://www.zpav.pl/ozz/aktualnosci.php?idaktualnosci=201
http://www.firma.egospodarka.pl/59206,Marketing-sensoryczny-a-decyzje-zakupowe,2,11,1.html
http://www.firma.egospodarka.pl/59206,Marketing-sensoryczny-a-decyzje-zakupowe,2,11,1.html
http://zpav.pl/pliki/aktualnosci/OZZ/Informacja%20prasowa_OBOP.pdf
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Według badań przeprowadzonych przez Ambient Media, przy współpracy z MediaCom Business Sience, sprzedaż 

reklamowanego produktu przy wykorzystaniu nośników Digital Signage w badanych punktach wzrosła o około 44%.
5
 

Wysokie przyrosty sprzedaży będące wynikiem wykorzystania reklam videomarketingowych dokumentują takie marki jak 

Guinness, Eddie Bauer czy Tesco.  Badanie efektywności Digital Signage w Tesco wykazało 35% wzrost świadomości 

reklamowanych marek oraz 68% wzrost dynamiki sprzedaży reklamowanych produktów. 

 

 Aromamarketing 

 

Aromamarketing jest nowym sposobem promocji, a tym samym sposobem na zdobycie klienta. Zapach ma spowodować 

zapamiętanie i utrwalenie na długo „obrazu” marki czy produktu. Zapach wkomponowany w przestrzeń jest elementem 

aranżacji miejsca, w sposób zdecydowany buduje jego klimat. Z przeprowadzonych badań wynika, że odpowiednio dobrany 

zapach powoduje wzrost czasu przebywania klienta w danym miejscu o około 16%, co przekłada się na wzrost obrotów o 

blisko 6%.
6
   

 

Emitent uważa, że rynek aromamarketingu jest dzisiaj najmniejszym ze wszystkich opisywanych powyżej sektorów. Widząc 

jednak już dziś olbrzymie zainteresowanie klientów, Emitent szacuje, że sektor ten powinien rozwijać się dynamicznie w 

najbliższych latach. W celu zdobycia dominującej pozycji w tym sektorze spółka IMS S.A. podpisała wieloletnią umowę 

współpracy z firmą ScentAir Technologies, Inc., liderem i międzynarodowym dostawcą rozwiązań z dziedziny marketingu 

zapachowego. 

5.12.7.2 Potencjał rynku audio- , video- i armoamarketingu w Polsce 

Segmenty audio- i video- oraz aromamarketingu w Polsce są we wczesnej fazie rozwoju - tworzenia. Z uwagi na ten fakt, do 

tej pory nie przeprowadzono miarodajnych badań pozwalających ocenić ich wartość i potencjał Emitent szacuje potencjał 

każdego z rynków następująco: 

 Rynek audiomarketingu- wielkość tego rynku oszacować można w oparciu o liczbę punktów w których można 

zainstalować systemy audio. Według kalkulacji Emitenta na rynku polskim istnieje około kilkadziesiąt tysięcy punktów, 

w których mogą być instalowane systemy audio. W samym zakresie przychodów abonamentowych rynek ten jest 

szacowany przez Emitenta na poziomie 135 mln zł.  

 Rynek videomarketingu- rozwój rynku video zdynaminizowany został poprzez rozwój technologii Digital Signage. W 

2010 roku wartość światowego rynku określono na poziomie około 1,3 mld dolarów, zaś do roku 2016 szacowany jest 

jego przyrost do poziomu 4,5 mld dolarów
7
. Wielkość polskiego rynku szacowana jest przez Emitenta na niewiele 

niższym poziomie ilości potencjalnych lokalizacji co w przypadku audiomarketingu, co daje wielkość rynku na poziomie 

130 mln zł. Powyższe kalkulacje znajdują potwierdzenie w badaniach CR Media Consulting, opublikowanych przez 

Rzeczpospolitą
8
, która to firma oszacowała wielkość polskiego rynku w roku 2012 na poziomie około 150 mln zł. 

Obecnie Emitent dysponuje około 2800 ekranami Digital Signage, co z uwagi na początkową fazę rozwoju polskiego 

rynku, zapewnia Emitentowi pozycję jednego z czołowych graczy
9
 i stwarza możliwości dynamicznego wzrostu. 

 Rynek aromamarketingu- potencjalna wartość rynku szacowana jest przez Emitenta na 3-krotnie niższym poziomie w 

stosunku do potencjalnych lokalizacji video, co pozwala na oszacowanie wartości polskiego rynku aromamarketingu na 

poziomie około 60 mln zł. IMS zajmuje pozycję lidera na rynku aromamarketingu w Polsce
10

. Grupa bardzo 

                                                                        
 

 
5 

 Badanie i planowanie DS., http://www.visualcommunication.pl/new/pg/pl/content/digital_signage/badania_i_planowanie_ds.html  

6  
A. Malysa-Kaleta, Rola aromamarketingu w kształtowaniu zachowań konsumenckich, w: Innowacje marketingu. Młodzi o marketingu, 

Uniwersystet Gdański, Sopot 2005 

7 
Rośnie rynek digital signage, sieci handlowe inwestują w reklamę, Rzeczpospolita, 6.06.2011,  http://www.dlahandlu.pl/handel-

nowoczesny/wiadomosci/rosnie-rynek-digital-signage-sieci-handlowe-inwestuja-w-reklame,14788.html  

8  Ibidem 

9  Dane: Emitent 

10 Dane : Emitent 

http://www.visualcommunication.pl/new/pg/pl/content/digital_signage/badania_i_planowanie_ds.html
http://www.dlahandlu.pl/handel-nowoczesny/wiadomosci/rosnie-rynek-digital-signage-sieci-handlowe-inwestuja-w-reklame,14788.html
http://www.dlahandlu.pl/handel-nowoczesny/wiadomosci/rosnie-rynek-digital-signage-sieci-handlowe-inwestuja-w-reklame,14788.html
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dynamicznie rozwija ten segment działalności (w 2010 roku nastąpił ponad 9 – krotny wzrost sprzedaży w stosunku do 

roku 2009; I półrocze 2011 było ponad 4 - krotnie lepsze sprzedażowo od I półrocza 2010).  

 

W najbliższych latach przewidywany jest dynamiczny rozwój opisywanych rynków. Gazeta Prawna przewiduje, iż wartość 

polskiego rynku audio- i videomarketingu w tym czasie powinna się co najmniej potroić
11

. Dodatkowo pozytywny wpływ na 

rozwój opisywanych rynków będą wywierać następujące czynniki: 

 

 Wzrost wydatków na rynku reklamy 

W 2010 roku szacowana wartość rynku reklamowego w Polsce wyniosła 7,3 mld zł, czyli wzrosła o 4,5 %  wobec 2009 roku, 

gdy wartość rynku wyniosła 7mld zł
12

. Tymczasem w I kwartale roku 2011 rynek ten osiągnął wartość około 1,61 mld złotych 

netto, odnotowując około 6,9% wzrost w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego.
13

 Wzrost rynku miał 

miejsce głównie za sprawą zwiększonych inwestycji reklamowych w Internecie i telewizji. Według sieci domów mediowych 

Zenith Optimedia w roku 2011 wartość rynku reklamy powinna wzrosnąć o około 3-5%, zaś w roku 2012 powinien być 

odczuwalny bardziej dynamiczny wzrost rynku na poziomie około 8,9%
14

. 

 

 Wzrost zainteresowania klientów nowymi formami promocji i przekazu 

Coraz większa świadomość zakupowa konsumentów, rosnące zmęczenie akcjami marketingowymi, spiętrzenie 

komunikatów reklamowych utrudnia dotarcie do klientów poprzez konwencjonalną promocję – zwykle prezentowaną jako 

obniżkę ceny jednostkowej produktu. Klienci coraz częściej oczekują czegoś co przykuje ich uwagę. Rośnie zatem aprobata 

wobec aktywnych form promocji, jakie oferowane są w ramach działań z zakresu audio-, video- czy aromamarketingu. 

Stwarza to tym samym szanse na dalszy dynamiczny rozwój sprzedaży usług i produktów Grupy IMS. 

 

 Rozwój sieci wielkopowierzchniowych oraz galerii handlowych w Polsce 

Usługi świadczone przez Grupę IMS rosną proporcjonalnie do rozwoju sieci wielkopowierzchniowych oraz galerii 

handlowych.  W roku 2010 rynek inwestycji w centra handlowe w Europie Środkowo-Wschodniej osiągnął poziom 1.8 

miliarda euro, rosnąc o prawie 100% w porównaniu z rokiem poprzedni. Ponad 50% (926 milionów euro) inwestycji 

zlokalizowano w Polsce
15

. Według raportu Polskiej Rady Centrów Handlowych Retail Research Forum na koniec roku 2010 w 

Polsce działało 355 centrów handlowych
16

.  Analitycy szacują, ze w najbliższych pięciu latach liczba galerii handlowych 

podwoi się do nawet 600 obiektów
17

. 

CB Richard Ellis przewiduje, że Polska będzie nadal liderem, jeśli chodzi o ilość nowych sieci handlowych, wyprzedzając takie 

państwa jak Czechy, Rosję czy Węgry, co stwarza dynamiczne szanse rozwoju usług oferowanych przez Grupę IMS. 

5.12.7.3 Pozycja konkurencyjna Grupy Kapitałowej IMS 

Emitent od początku swojej działalności, jak również przy tworzeniu Grupy IMS, skupiał się na oferowaniu gamy usług, które 

w kompleksowy sposób pozwolą na realizację zadań marketingowych w miejscu sprzedaży. To właśnie kompleksowość 

podejścia w zakresie oferowania usług video-, audio i aromamarketingu, jak również autorskie rozwiązania sprzętowe i 

programowe pozwoliły Emitentowi na osiągnięcie pozycji lidera na polskim rynku marketingu sensorycznego.  

 

                                                                        
 

 
11  Zapach i muzyka wciągają klientów. Sklepy wydaja coraz więcej na audio- i videomarketing, Gazeta Prawna, 31.01.2011 

12  Rynek reklamy wzrósł o 4,5 proc. w 2010, Starlink, 17.02.2011; http://www.forbes.pl/artykuly/sekcje/wydarzenia/rynek-reklamy-wzrosl-
o-4-5-proc--w-2010,11521,1, 17.02.2011 
13 Analiza rynku reklamy w Polsce, MPG Media Market Scan 1Q 2011, 10.05.2011; http://issuu.com/marketing-
news/docs/mpg_media_market_scan_1q_2011 , 10.05.2011 
14 Tradycyjne media odżyły po kryzysie, Magdalena Lemańska, Rzeczpospolita 6.04.2011 

15 Rynek inwestycji w centra handlowe, Polska liderem w Europie Środkowej, artykuł na podstawie raportu CB Richards Ellis 
http://www.przeprowadzki.tk/rynek-inwestycji-w-centra-handlowe-polska-liderem-w-europie-srodkowej/ , 2.03.2011  

16  Raport PRCH Retail Research Forum za drugie półrocze 2010, http://ez.thecity.com.pl/Wiadomosci/Kraj/Raport-PRCH-Retail-Research-
Forum-za-drugie-polrocze-2010-roku , 22.02.2011 

17 W ciągu pięciu lat liczba galerii handlowych może się podwoić, Patrycja Otto, Dziennik Gazeta Prawna, 
http://forsal.pl/artykuly/428401,w_ciagu_pieciu_lat_liczba_centrow_handlowych_w_polsce_moze_sie_podwoic.html , 14.06.2010 

http://www.forbes.pl/artykuly/sekcje/wydarzenia/rynek-reklamy-wzrosl-o-4-5-proc--w-2010,11521,1
http://www.forbes.pl/artykuly/sekcje/wydarzenia/rynek-reklamy-wzrosl-o-4-5-proc--w-2010,11521,1
http://issuu.com/marketing-news/docs/mpg_media_market_scan_1q_2011
http://issuu.com/marketing-news/docs/mpg_media_market_scan_1q_2011
http://www.przeprowadzki.tk/rynek-inwestycji-w-centra-handlowe-polska-liderem-w-europie-srodkowej/
http://ez.thecity.com.pl/Wiadomosci/Kraj/Raport-PRCH-Retail-Research-Forum-za-drugie-polrocze-2010-roku
http://ez.thecity.com.pl/Wiadomosci/Kraj/Raport-PRCH-Retail-Research-Forum-za-drugie-polrocze-2010-roku
http://forsal.pl/artykuly/428401,w_ciagu_pieciu_lat_liczba_centrow_handlowych_w_polsce_moze_sie_podwoic.html
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W chwili obecnej systemy Emitenta działają praktycznie w każdym istotnym miejscu sprzedaży w Polsce. Wśród głównych 

konkurentów spółki w zakresie świadczenia usług audiomarketingowych można wyróżnić następujące spółki: Mood Media 

Polska Sp. z o.o. oraz kilka mniejszych firm. Wśród tej grupy spółek oferta Emitenta wyróżnia się szeroką gamą programów 

muzycznych, pozwalających na stworzenie ponad 300 zindywidualizowanych nagrań. 

 

W zakresie rozwoju usług videomarketingowych, głównymi konkurentami Grupy IMS są: Call2Action S.A., PRN Polska oraz 

AB Media Sp. z o.o. Na tle konkurencji Emitent zajmuje silną pozycję rynkową, skupiając zarządzanie systemem Digital 

Signage aż w 18 galeriach handlowych. 

 

Z kolei w dziedzinie aromamarketingu, usługi konkurencyjne świadczy głównie Mood Media Polska Sp. z o.o.  Długoletnie 

doświadczenie Emitenta we świadczeniu usług z zakresu marketingu sensorycznego oraz współpraca z silnym 

międzynarodowym dostawcą rozwiązań z dziedziny marketingu zapachowego, firmą ScentAir Technologies, Inc., pozwoliła 

Emitentowi na osiągnięcie pozycji lidera na tym rynku
18

. 

5.12.8 Analiza sytuacji finansowej 

5.12.8.1 Opis sytuacji Grupy Kapitałowej IMS w latach 2009- 2010 

Poniżej zaprezentowano podstawowe pozycje rachunku zysków i strat Grupy IMS za lata 2009-2010. 

Tabela 9: Podstawowe skonsolidowane dane finansowe Grupy Kapitałowej IMS S.A. za lata 2009-2010 

000 PLN 2009 2010  
2010 bez 

aktualizacji 

przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi 22 199 25 290  25 290 

koszty działalności operacyjnej 20 401 25 059  25 059 

w tym amortyzacja 1 866 2 340  2 340 

zysk na sprzedaży 1 798 231  231 

zysk/strata na działalności operacyjnej (EBIT) 1 545 -320  -320 

przychody finansowe 981 307  307 

koszty finansowe 654 10 671  930 

zysk/strata na działalności gospodarczej 1 872 -10 684  -943 

podatek dochodowy -61 -23  -23 

zysk/strata netto za rok obrotowy z działalności kontynuowanej, w tym: 1 933 -10 661  -920 

zysk/strata netto przypisana akcjonariuszom jednostki dominującej 2 098 -10 356 97% -615 

zysk/strata netto przypisane udziałom niesprawującym kontroli -165 -305 3% -305 

Inne dochody  netto - różnice kursowe z przeliczenia jednostek 
podporządkowanych -156 -345  -345 

Całkowite dochody razem 1 777 -11 006  -1 265 
Źródło: Emitent; *prezentacja wyników Grupy IMS bez uwzględnienia odpisów aktualizacyjnych wartość firmy 

W roku 2010 Grupa IMS odnotowała prawie 14% wzrost przychodów, co związane było głównie ze wzrostem sprzedaży 

usług videomarketingowych - Digital Signage, wzrostem wpływów z abonamentów audio i video (ISA & ISV), jak również 

rozwojem działalności aromamarketingowej (szerzej patrz 5.12.5.1). Odnotowany wzrost sprzedaży w roku 2010 nastąpił 

przy jednoczesnym wzroście kosztów działalności operacyjnej (głównie wzrost usług obcych i wynagrodzeń). Wzrost 

kosztów wynagrodzeń związany był ze zwiększeniem zatrudnienia w Grupie IMS. Ponadto na skutek poniesionych nakładów 

inwestycyjnych w roku 2009 i 2010, Grupa IMS odnotowała 25% wzrost amortyzacji, co dodatkowo obniżyło wynik z 

działalności operacyjnej. W 2010 roku Grupa IMS zanotowała stratę na poziomie operacyjnym (EBIT) w wysokości 320 tys. 

zł, jednak przy dodatnim poziomie EBITDA w wysokości 2 020 tys. zł (EBITDA rozumianym jako zysk/strata z działalności 

operacyjnej powiększona o amortyzację). 

 

Dodatkowo w roku 2010 Grupa IMS dokonała jednorazowych odpisów aktualizujących wartość firmy na kwotę 9 741 tys. zł, 

które zostały uwzględnione w kosztach finansowych. Na dzień bilansowy Zarząd dokonał odpisów aktualizacyjnych wartość 

wartości firmy (9 741 tys. zł), wynikającej z przejęcia IMS Niemcy i IMS Hiszpania, przypisanej do czterech ośrodków 

wypracowujących przepływy pieniężne. Część wartości wartości firmy przypisana do IMS Niemcy i IMS Hiszpania (łącznie 8 670 

tys. zł) zaktualizowana została w wyniku ostrożnych szacunków co do generowania przyszłych strumieni pieniężnych przez te 
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ośrodki. Jednocześnie, wartość bilansowa pojedynczych składników aktywów tych ośrodków odpowiada wartości godziwej 

pomniejszonej o koszty sprzedaży (nieistotne) lub odpowiednio wartości użytkowej tychże aktywów. Pozostała część wartości 

firmy (1 071 tys. zł) przypisana do IMS SA i Tech Cave Sp. z o.o., mimo generowania wysokich dodatnich przepływów przez te 

ośrodki, zaktualizowana została z powodu ostrożnych szacunków i braku efektów synergii (w szczególności oszczędności 

kosztowych) w wyniku połączenia. Dokonane operacje ostatecznie wpłynęły na wykazanie straty netto za rok obrotowy 2010 

na poziomie 10 661 tys. zł., zaś w wyniku uwzględnienia różnic kursowych z przeliczenia jednostek podporządkowanych 

całkowite skonsolidowane dochody IMS S.A. wyniosły (–) 11 006 tys. zł. 

Współpracę ze spółką niemiecką i hiszpańską Emitent rozpoczął w I połowie 2007 roku – w okresie bardzo dobrej 

koniunktury gospodarczej w Europie i na świecie. Podjęta współpraca miała na celu zdynamizowanie rozwoju Emitenta 

poprzez oferowanie usług na rynkach o większym potencjale od krajowego oraz uzyskanie oszczędności kosztowych, 

wynikających z prawdopodobnych synergii i efektów skali. We wrześniu 2009 r. dokonany został zakup spółek 

zagranicznych. Głównym celem stawianym przejmowanym podmiotom było zbudowanie bazy stałych klientów w zakresie 

usług muzycznych, video i aroma, stanowiących podstawowy obszar działalności IMS S.A. Ogólnoświatowy kryzys 

gospodarczy, spowodował, że obie w/w spółki nie przyniosły spodziewanych efektów w postaci wzrostu przychodów i 

obniżki kosztów Grupy Kapitałowej IMS. Zarząd Emitenta, mając na uwadze wyniki finansowe opisywanych spółek 

zależnych, brak efektów synergii oraz sytuację makroekonomiczną w Niemczech i Hiszpanii zdecydował o dokonaniu 

odpisów aktualizujących wartość wartości firmy wynikającej z przejęcia IMS Germany i IMS Spain. Jednocześnie, bardzo 

dobre efekty w zakresie przychodów i rentowności wynikające z połączenia w 2009 roku z działającą na obszarze Polski Mall 

TV zadecydowały o tym, że przeprowadzony (zgodnie z MSR 36) test na utratę wartości nie wykazał utraty wartości wartości 

firmy wynikającej z połączenia z tą jednostką. 

 

Emitent, jak również audytor potwierdzają, że opisywana powyżej sytuacja dotycząca odpisów aktualizujących miała 

charakter incydentalny i nie powoduje obniżenia zdolności Grupy IMS do kontynuowania jej działalności gospodarczej oraz 

regulowania zobowiązań. 

 

5.12.8.2 Analiza aktywów i pasywów Grupy Kapitałowej IMS na koniec roku 2009 i 2010 

Poniżej przedstawiono strukturę aktywów i pasywów Grupy IMS na koniec roku 2009 i 2010. 

Tabela 10: Struktura skonsolidowanych aktywów i pasywów Grupy Kapitałowej IMS S.A. na koniec roku 2009 i 2010 
000 PLN 2009 2010 

Aktywa trwałe 20 879 13 017 

wartość firmy 11 514 1 773 

inne wartości niematerialne 1 027 909 

rzeczowe aktywa trwałe 7 229 9 098 

aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1 003 1 185 

pozostałe aktywa 106 52 

Aktywa obrotowe 9 409 9 116 

zapasy 838 1 593 

należności handlowe i inne 6 271 5 722 

środki pieniężne i ich ekwiwalenty 1 803 1 404 

pozostałe aktywa 497 397 

AKTYWA RAZEM 30 288 22 133 

Kapitały własne 18 408 8 349 

Udziały niekontrolujące -275 -731 

Zobowiązania długoterminowe, w tym: 2 506 4 399 

kredyty i pożyczki 0 1 250 

zobowiązania z tyt. leasingu 1 700 2 298 

zobowiązania z tyt. dostaw i usług 7 4 

rezerwy na zobowiązania 799 847 

Zobowiązania krótkoterminowe, w tym: 9 648 10 116 

kredyty i pożyczki 3 831 3 810 

zobowiązania z tyt. leasingu 1 724 1 740 

zobowiązania z tyt. dostaw i usług 2 689 3 266 

pozostałe zobowiązania 913 832 

rezerwy na zobowiązania 490 468 

PASYWA RAZEM 30 288 22 133 
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Źródło: Emitent 

 

Na koniec roku 2010 wartość skonsolidowanych aktywów IMS S.A. spadła do poziomu 22 133 tys. zł. Odnotowany spadek 

związany był głównie z aktualizacją wartości firmy (szczegółowy opis aktualizacji został zamieszczony w podrozdziale 

powyżej). Dodatkowo na spadek aktywów miał wpływ, spadek należności. W roku 2010 Grupa IMS skróciła cykl rotacji 

należności ze 101 do 81 dni, co dodatkowo poprawiło jej płynność. 

Wraz z dokonaniem aktualizacji wartości firmy po stronie pasywów spadła wartość kapitałów własnych. Działalność Grupy 

IMS w dużym stopniu finansowana jest poprzez wykorzystywanie kapitału obcego: kredytów i leasingów finansowych. W 

roku 2010 Grupa IMS zwiększyła w stosunku do roku 2009 swoje zobowiązania odsetkowe o 1 843 tys. zł, których poziom 

wynosił 9 098 tys. zł na koniec roku 2010. Wzrost zobowiązań związany był przede wszystkim z rozwojem działalności 

Grupy. Grupa IMS leasinguje większość oferowanych przez siebie – audio, video i aromaboxów. Dodatkowo w roku 2010 

Grupa pozyskała kredyt technologiczny dla spółek IMS S.A. oraz Tech Cave Sp. z o.o. przeznaczony na realizację projektów 

dofinansowanych ze środków Ministerstwa Rozwoju Regionalnego (szerzej o projektach patrz punkt 5.12.9.2). Łączna 

wartość pozyskanego kredytu technologicznego wynosiła: dla spółki IMS S.A. 3 448 tys. zł- na koniec 2010 roku 

wykorzystano 1 073 tys. zł; zaś dla spółki Tech Cave Sp. z o.o. 1983 tys. zł - na koniec roku 2010 wykorzystano 487 tys. zł. 

Z uwagi na dokonane odpisy aktualizacyjne w 2010 roku oraz pozyskany kredyt technologiczny wartość współczynnika 

zadłużenia (zobowiązania ogółem dzielone przez aktywa ogółem) Grupy ukształtowała się na poziomie 0,7. Był to wskaźnik 

wyższy niż w roku 2009, niemniej jednak sytuacja ta nie spowodowała obniżenia zdolności Grupy do regulowania swoich 

zobowiązań. 

5.12.9 Strategia i prognozy Grupy IMS na rok 2011 wraz z wykonaniem narastająco za trzy kwartały roku 2011 

5.12.9.1 Strategia Grupy 

Strategia Grupy IMS  opiera się na realizacji wzrostu wartości Grupy poprzez: 

 Wzrost organiczny 

 Akwizycje 

 

Wzrost organiczny 

Grupa IMS zamierza w najbliższych latach zwiększyć skalę działalności, m.in. poprzez: 

 Zwiększenie sprzedaży dzięki realizacji projektów dofinansowanych z Ministerstwa Rozwoju Regionalnego – w roku 

2010 Grupa IMS otrzymała dotacje dla spółek IMS S.A. oraz Tech Cave Sp. z o.o. na realizację projektów 

technologicznych wspartych przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. W ramach poszczególnych działań spółki będą 

realizowały: 

o IMS S.A.-  Emitent złożył wniosek o dofinansowanie na realizację projektu „Wdrożenie najnowocześniejszego 

Systemu Videomarketingu Digital Signage Premium w wiodących galeriach”. W dniu 28 kwietnia 2010 roku 

została podpisana umowa o dofinansowanie pomiędzy Spółką IMS S.A. a Bankiem Gospodarstwa Krajowego. 

Realizowana inwestycja technologiczna polega na wdrożeniu we 20 galeriach na terenie Polski nowej 

technologii w postaci ogólnopolskiego, centralnego zarządzanego Systemu Videomarketingu z wykorzystaniem 

autorskiego oprogramowania do monitorowania pracy monitorów oraz oprogramowania do mierzenia 

skuteczności tej formy reklamy, w celu tworzenia ulepszonych usług Digital Signage. Całkowity koszt realizacji 

projektu wynosi 4 807,5  tys. zł, z czego kwota wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem w formie 

bezzwrotnej dotacji wynosi prawie 1,4 mln zł. Planowany okres realizacji projektu potrwa do końca roku 2012.   

Warunkiem uzyskania dotacji jest spełnienie wymogów formalnych w zakresie dokumentacji oraz osiągnięcie 

odpowiedniego poziomu przychodu wygenerowanego przez dofinansowany System Digital Signage Premium. 

Dotacja wypłacona zostanie po zakończeniu inwestycji. 

o Tech Cave Sp. z o.o. – Spółka złożyła wniosek o dotację na realizację projektu „Wdrożenie innowacyjnej 

technologii Systemu Lokalizator- Multimedialny, Interaktywny Stand Informacyjno - Reklamowy”. W dniu 28 

kwietnia 2011 roku została podpisana umowa o dofinansowanie pomiędzy Spółką Tech Cave Sp z o.o. a 

Bankiem Gospodarstwa Krajowego. Realizacja projektu zakłada instalacje interaktywnych standów 

informacyjno- reklamowych w 12 galeriach handlowych na terenie całej Polski. Całkowity koszt realizacji 
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projektu wyniesie około 2 746 tys. zł, z czego kwota bezzwrotnej dotacji wynosi prawie 1,2 mln zł. Szacowany 

okres realizacji projektu trwa do 30 czerwca 2013 roku.  

Warunkiem uzyskania dotacji jest spełnienie wymogów formalnych w zakresie dokumentacji oraz osiągnięcie 

odpowiedniego poziomu przychodu wygenerowanego przez dofinansowany System Lokalizator. Dotacja 

wypłacona zostanie po zakończeniu inwestycji. 

 Wzrost liczby punktów handlowych obsługiwanych przez Grupę IMS- odzwierciedleniem tych planów ma być 

rozwinięcie własnej sieci dystrybutorów usług audio i video, która to powinna pozwolić na pozyskanie około 800- 1200 

punktów rocznie. 

 Rozwój usługi z zakresu aromamarketingu- Emitent dokonał niezbędnych inwestycji w sprzęt do emisji mieszanek 

zapachowych (patrz 5.13), co pozwoliło Grupie na wygenerowanie w samym roku 2010 przychodów  na poziomie 790 

tys. zł. Biorąc pod uwagę innowacyjność oferty oraz wzrost zainteresowania klientów tego rodzaju usługami, Emitent 

oczekuje dalszego dynamicznego wzrostu tej kategorii usług Grupy - do poziomu 1,7 mln zł w roku 2011 

 

Akwizycje 

W najbliższych 2 latach Emitent planuje przejąć co najmniej jeden podmiot, którego oferta pozwoli na uzupełnienie usług 

Grupy IMS. Emitent będzie poszukiwał jedynie rentownych podmiotów o dynamicznych perspektywach wzrostu, których 

przejęcie pozwoli na wykorzystanie efektów synergii dla wzrostu wartości Grupy IMS. W tej chwili Emitent prowadzi 

rozmowy z trzema podmiotami, do czasu złożenia Dokumentu Informacyjnego nie zapadły żadne wiążące ustalenia 

pomiędzy stronami. 

5.12.9.2 Prognoza Grupy IMS na rok 2011 

Sporządzona w styczniu 2011 roku prognoza Grupy IMS przewiduje zwiększenie przychodów w roku 2011 o około 21% w 

stosunku do roku poprzedniego. Wynika to głównie z następujących czynników: 

 Wzrost sprzedaży spółek IMS S.A. oraz Tech Cave Sp. z o.o. m.in. na skutek realizacji projektów dofinansowanych przez 

Unię Europejską (patrz szerzej punkt 5.12.9.1). 

 Rozwój sprzedaży reklam audio i video- na skutek zmiany polityki cenowej wobec pośredników mediowych oraz 

zwiększenia liczby handlowców i zmiany systemu ich wynagradzania. Grupa IMS szacuje wzrost przychodów ze 

sprzedaży reklam audio o około 14% w stosunku do roku 2010. Z kolei również w wyniku powyższych działań oraz na 

skutek dynamicznego rozwoju nośników Digital Signage przewidywany jest wzrost sprzedaży reklam video o około 

64%. 

 Rozwój dzierżawy i montażu usług audio i video (ISA & ISV)- Grupa IMS zamierza zwiększać swoją sprzedaż o nowe 

lokalizacje punktów audio i video, m.in. poprzez budowę sieci dystrybutorów usług audio i video na terenie całego 

kraju. Powyższe działania powinny pozwolić Grupie IMS na  wzrost sprzedaży na poziomie około 22%. 

 Rozwój usług z zakresu aromamarketingu- Emitent, planuje dalszy rozwój tej kategorii usług m.in. poprzez promowanie 

ich, jako działania towarzyszące instalacji i dzierżawy systemów audio i video (ISA&ISV), co powinno pozwolić Grupie 

osiągnąć przychody na poziomie około 1,7 mln zł w 2011 roku. 

 

Grupa IMS szacuje zwiększenie EBITDA w roku 2011 o ponad 3 mln zł do poziomu 5 056 tys. zł, zaś skonsolidowany zysk 

netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej powinien wynieść około 1 074 tys. zł.  Wzrost powyższych kategorii 

będzie możliwy z jednej strony na skutek znacznego wzrostu przychodów i realizacji opisywanych powyżej strategii, z 

drugiej strony ze względu na znaczną optymalizację kosztów jaka nastąpiła w strukturach Grupy w roku 2010. 

Tabela 11: Prognoza skonsolidowanych wyników finansowych Grupy Kapitałowej IMS na rok 2011 

000 PLN 2010 2011 P 

PRZYCHÓD 25 290 30 680 
EBITDA 2 020 5 056 
zysk/strata netto przypisana akcjonariuszom 
jednostki dominującej -10 356 1 074 

Źródło: Emitent 
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Na podstawie wyników osiągniętych po trzech kwartałach 2011 r. Zarząd IMS podtrzymuje prognozę skonsolidowanych 

wyników finansowych na poziomie wyniku EBIDTA oraz zysku netto. Według wstępnych szacunków, osiągnięte na koniec 

roku przychody mogą być niższe od prognozowanych o około 10%. 

5.12.9.3 Wyniki Grupy IMS narastająco za trzy kwartały roku 2011 w porównaniu trzech kwartałów roku 2010 

Poniżej przedstawiono podstawowe skonsolidowane wyniki Grupy IMS narastająco za trzy kwartały roku 2011. 

Tabela 12: Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego rachunku zysków i strat Grupy Kapitałowej IMS S.A. za okres 
od 01.01.2011 do 30.09.2011 wraz z danymi porównywalnymi 

  000 PLN 
1.01.2010 -
30.09.2010 

1.01.2011 - 
30.09.2011 

1 Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi 17 228 20 319 
2 amortyzacja 1 703 2 064 
3 zysk (strata) ze sprzedaży -1 013 1 465 
4 zysk (strata) na działalności operacyjnej (EBIT) -1 260 1 531 
5 EBITDA 443 3 595 
6 zysk (strata) brutto -1 551 809 
7 zysk (strata) netto -1 615 425 
8. zysk (strata) netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej -1 375 646 

Źródło: Emitent 

 

W pierwszych trzech kwartałach roku 2011 Grupa IMS zrealizowała ponad 20,3 mln zł obrotu, przy EBITDA na poziomie 

około 3,6 mln zł i zysku netto 0,6 mln zł. Zrealizowany wynik był znacznie lepszy niż wynik trzech pierwszych kwartałów roku 

2010. Dobre wyniki Grupy IMS za pierwsze trzy kwartały 2011 roku pokazują skuteczność realizacji przyjętej strategii 

wzrostu. 

 

Poniżej przedstawiono podstawowe pozycje skonsolidowanego bilansu Grupy Kapitałowej IMS na koniec trzeciego kwartału 

roku 2011. 

Tabela 13: Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu Grupy Kapitałowej IMS S.A. na koniec 30.09.2010, 
30.09.2011 oraz 31.12.2010 

  000 PLN 30.09.2010 31.12.2010 30.09.2011 
1 Rzeczowe aktywa trwałe 8 664 9 098 9 316 
2 Należności długoterminowe 0 0 0 
3 Należności krótkoterminowe 3 355 5 722 3 350 
4 Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 1 498 1 404 3 205 

5 
Kapitał (fundusz) własny z uwzględnieniem kapitału przypadającego udziałom 
niekontrolującym 

16 430 7 618 8 320 

6 Zobowiązania długoterminowe 3 959 4 399 4 265 

 w tym rezerwa na podatek odroczony i pozostałe rezerwy długoterminowe 873 847 1 034 
6 Zobowiązania krótkoterminowe 9 323 10 116 10 135 
  w tym rezerwa na zobowiązania i ZFŚS 1 287 468 1 727 

Źródło: Emitent 

 

Na koniec opisywanego okresu Grupa IMS nie posiadała żadnych należności długoterminowych, zaś poziom należności 

krótkoterminowych uległ zmniejszeniu w stosunku do poziomu z końca roku 2010. Ściągalność należności 

krótkoterminowych wpłynęła na zwiększenie stanu środków pieniężnych i innych aktywów pieniężnych na koniec trzeciego 

kwartału 2011 do poziomu 3,2 mln zł. 

 

Najbardziej istotne pozycje dotyczące wyłączeń w sprawozdaniu skonsolidowanym za trzeci kwartał roku 2011 dotyczą 

rzeczowych aktywów trwałych, instrumentów finansowych (głównie udziały, pożyczki,  należności i zobowiązania) oraz 

przychodów i kosztów dotyczących sprzedaży. Wybrane jednostkowe i skonsolidowane dane finansowe Emitenta wraz z 

komentarzem Zarządu zostały przedstawione w punkcie 6.3 Dokumentu Informacyjnego. 
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5.13 Opis głównych inwestycji krajowych i zagranicznych Spółki, w tym inwestycji 
kapitałowych, za okres objęty sprawozdaniem finansowym zamieszczonym w 
dokumencie informacyjnym 

Inwestycje kapitałowe Emitenta  

W 2010 roku: 

 Tech Cave Sp. z o.o.-  zakup 37% udziałów polskiej spółki, pozwolił na wzmocnienie Grupy IMS w zakresie dostarczania 

rozwiązań technicznych, wspierających podstawowy zakres usług Emitenta. W konsekwencji Spółka Internet Media 

Services SA stałą się właścicielem 100% udziałów Spółki Tech Cave Sp. z o.o. 

W 2009 roku: 

 IMS Media Solutions GmbH- zakup 100% udziałów niemieckiej spółki, pozwolił Grupie na przejęcie kontroli również 

nad podmiotem Videotronic Espana Multimedia S.A.  

Dodatkowo w roku 2009 i 2010 Emitent w celach wsparcia działalności przejętych przedsiębiorstw, zdecydował się na 

udzielenie im wsparcia finansowego w formie pożyczek.  

Szczegółowy zakres nakładów kapitałowych został przedstawiony w tabeli poniżej. 

Tabela 14: Opis inwestycji kapitałowych Emitenta w latach 2009- 2010 

Rok 
Wartość 

inwestycji 
‘000 PLN 

Opis inwestycji kapitałowej 

Inwestycje krajowe 
2009 205 udzielenie pożyczki dla VMS Sp. z o.o. 

2010 795 
zakup przez IMS S.A. udziałów w spółce Tech Cave stanowiących 37 % wartości kapitału 
zakładowego od Pana M. Stolińskiego. W konsekwencji Spółka Internet Media Services SA stałą 
się właścicielem 100% udziałów Spółki Tech Cave Sp. z o.o. 

2010 625 udzielenie pożyczek dla VMS Sp. z o.o. i Tech Cave Sp. z o.o. 

Inwestycje zagraniczne 
2009 1 254 udzielenie pożyczek dla spółek zależnych IMS Niemcy i IMS Hiszpania 

2009 1 230 
IMS S.A. zakupiła 1 udział stanowiący 100% kapitału zakładowego spółki IMS Niemcy. Pośrednio 
IMS S.A. stała się właścicielem hiszpańskiej spółki Videotronic Espana Multimedia S.A., zależnej 
od spółki IMS Niemcy (83%).  

2010 674 udzielenie pożyczek dla spółek zależnych IMS Niemcy i IMS Hiszpania 

Źródło:  Emitent 

Inwestycje w środki trwałe  

Emitent, w latach objętych sprawozdaniem finansowym, tj. 2009-2010 dokonał inwestycji w aktywa trwałe, które polegały 

na zakupie środków trwałych związanych z działalnością audio i videomarketingową (zakup systemów video 

marketingowych w galeriach handlowych). Ponadto Emitent w związku z rozwojem działalności aromamarketingowej 

zakupił urządzenia techniczne do rozpylania zapachu. 

W latach 2009-2010 IMS S.A. zainwestowało około 0,8 mln zł w zakup licencji wspierających zakres świadczonych usług 

audio i video marketingowych od spółki zależnej Tech Cave, co zostało zakwalifikowane jako inwestycje w wartości 

niematerialne i prawne. 

 

Szczegółowy zakres inwestycji Emitenta został przedstawiony poniżej. 

Tabela 15: Opis inwestycji w środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne Emitenta w latach 2009- 2010 

Rok 
Wartośc 

inwestycji ‘000 
PLN 

Opis inwestycji w aktywa 

Inwestycje krajowe 

2009 3 077 zakup środków trwałych, głównie systemy video marketingowe i mediaboxy 

2009 577 inwestycja w wartości niematerialne i prawne 

2009 120 zakup urządzeń z firmy amerykańskiej Scent Air - zakup dyfuzorów do zapachów aroma 
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2010 2 871 inwestycja w środki trwałe, głównie systemy videomarketingowe 

2010 278 inwestycja w wartości niematerialne i prawne 

2010 1 144 zakup urządzeń z firmy amerykańskiej Scent Air- zakup dyfuzorów do zapachów aroma 

Źródło:  Emitent 

Dodatkowo spółki zależne od Emitenta w latach 2009-2010  zainwestowały około 1 mln zł głównie w zakup niezbędnych 

środków trwałych do prowadzenia działalności. 

5.14 Informacje o wszczętych wobec Spółki postępowaniach: upadłościowym, 
układowym lub likwidacyjnym 

Wobec Spółki nie zostało wszczęte jakiekolwiek postępowanie upadłościowe, układowe lub likwidacyjne. 

 

Według najlepszej wiedzy Zarządu Spółki na dzień sporządzenia niniejszego dokumentu informacyjnego nie istnieją 

jakiekolwiek okoliczności mogące spowodować wszczęcie wobec Spółki postępowania upadłościowego, układowego lub 

likwidacyjnego. 

5.15 Informacje o wszczętych wobec Spółki postępowaniach: ugodowym, arbitrażowym 
lub egzekucyjnym 

Wobec Spółki nie zostało wszczęte jakiekolwiek postępowanie ugodowe, arbitrażowe lub egzekucyjne, którego wynik ma 

lub może mieć istotne znaczenie dla działalności Spółki. 

 

Według najlepszej wiedzy Zarządu Spółki na dzień sporządzenia niniejszego dokumentu informacyjnego nie istnieją 

jakiekolwiek okoliczności mogące spowodować wszczęcie wobec Spółki postępowania ugodowego, arbitrażowego lub 

egzekucyjnego, którego wynik ma lub może mieć istotne znaczenie dla działalności Spółki. 

5.16 Informacje na temat wszystkich innych postępowań przed organami rządowymi, 
postępowań sądowych lub arbitrażowych, włącznie z wszelkimi postępowaniami w 
toku 

Wobec Spółki nie zostały wszczęte jakiekolwiek inne postępowania przed organami rządowymi, postępowania sądowe lub 

arbitrażowe, którego wynik ma lub może mieć istotny wpływ na sytuację finansową Spółki. 

 

Według najlepszej wiedzy Zarządu Spółki na dzień sporządzenia niniejszego Dokumentu Informacyjnego nie istnieją 

jakiekolwiek okoliczności mogące spowodować wszczęcie wobec Spółki takich postępowań.  

 

5.17 Zobowiązania Spółki istotne z punktu widzenia realizacji zobowiązań wobec 
posiadaczy instrumentów finansowych 

Według najlepszej wiedzy Zarządu Spółki, nie istnieją żadne zobowiązania istotne z punktu widzenia realizacji zobowiązań 

wobec posiadaczy instrumentów finansowych Emitenta.  

 

5.18 Informacja o nietypowych okolicznościach lub zdarzeniach mających wpływ na 
wyniki z działalności gospodarczej 
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W roku 2010 Grupa IMS dokonała jednorazowych odpisów aktualizujących wartość firmy na kwotę 9 741 tys. zł, które 

zostały uwzględnione w kosztach finansowych obniżając wynik netto osiągnięty przez Grupę w roku 2010 (szczegółowy opis 

dokonanych odpisów został przedstawiony w punkcie 5.12.8.1). 

 

Emitent, jak również audytor potwierdzają, że opisywana powyżej sytuacja miała charakter incydentalny i nie powoduje 

obniżenia zdolności Grupy IMS do kontynuowania jej działalności gospodarczej oraz regulowania zobowiązań. 

 

5.19 Wskazanie wszelkich istotnych zmian w sytuacji gospodarczej, majątkowej i 
finansowej Spółki oraz innych informacji istotnych dla ich oceny, które powstały po 
sporządzeniu danych finansowych zamieszczonych w dokumencie informacyjnym 

Po sporządzeniu danych finansowych zamieszczonych w dokumencie nastąpiły dwa istotne zdarzenia: 

 NWZ Spółki IMS S.A. uchwaliło program opcji menadżerskich 

NWZ Spółki IMS SA w dniu 4 stycznia 2011 roku podjęło uchwałę nr 4 w sprawie przyjęcia Programu Motywacyjnego na lata 

2011 – 2013 dla wybranych menedżerów i współpracowników spółek Grupy IMS. Celem przyjęcia programu jest stworzenie 

w Grupie mechanizmów motywujących dla wybranych menedżerów i współpracowników Spółki IMS SA oraz spółek, w 

stosunku do których Spółka IMS SA jest podmiotem dominującym, do działań zapewniających progresję wyników 

finansowych i w efekcie wzrost wartości Grupy Kapitałowej IMS. Program Motywacyjny zakłada emisję bezpłatnych 

warrantów subskrypcyjnych serii A1, A2 i A3, uprawniających ich posiadaczy do objęcia akcji Spółki IMS SA serii F1, F2 i F3, 

pod warunkiem spełnienia kryteriów określonych w Regulaminie Programu Motywacyjnego. Regulamin Programu 

Motywacyjnego przyjęty został przez Radę Nadzorczą Spółki IMS w dniu 24 listopada 2010r.Uchwałą nr 5 NWZ z dnia 4 

stycznia 2011r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki IMS, w celu realizacji przyjętego w Spółce Programu 

Motywacyjnego, przyjęło emisję nie więcej niż 1.053.000 imiennych warrantów subskrypcyjnych serii A1, A2 i A3, z czego: 

- serii A1 w liczbie od 1 (jeden) do 351.000 (trzysta pięćdziesiąt jeden tysięcy)  w roku 2012; 

- serii A2 w liczbie od 1 (jeden) do 351.000 (trzysta pięćdziesiąt jeden tysięcy) w roku 2013; 

- serii A3 w liczbie od 1 (jeden) do 351.000 (trzysta pięćdziesiąt jeden tysięcy) w roku 2014. 

Jeden warrant subskrypcyjny serii A1, A2, A3 będzie uprawniał do objęcia jednej akcji Spółki IMS SA odpowiednio serii F1, 

F2, F3 wyemitowanej w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego na podstawie uchwały nr 6 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, na warunkach i zasadach wynikających z Regulaminu Programu Motywacyjnego. 

Warranty subskrypcyjne zostaną wyemitowane w formie materialnej i mogą być emitowane w odcinkach zbiorowych. 

Warranty zostaną wyemitowane nieodpłatnie; są niezbywalne, z wyjątkiem nieodpłatnego zbycia ich na rzecz Spółki IMS SA, 

celem ich umorzenia. Warranty subskrypcyjne podlegają dziedziczeniu. Posiadacze warrantów subskrypcyjnych mogą 

wykonywać prawa z tych warrantów zgodnie z harmonogramem określonym w Regulaminie Programu Motywacyjnego, 

przy czym:  

-prawo do objęcia akcji serii F1 może być zrealizowane nie później niż do dnia 31 marca 2013 roku, 

-prawo do objęcia akcji serii F2 może być zrealizowane nie później niż do dnia 31 marca 2014 roku, 

-prawo do objęcia akcji serii F3 może być zrealizowane nie później niż do dnia 31 marca 2015 roku. 

Warranty subskrypcyjne, z których nie zostało zrealizowane prawo do objęcia akcji serii F1 lub F2 lub F3 w terminie 

określonym powyżej, tracą ważność. Dotychczasowi Akcjonariusze Spółki IMS SA pozbawieni zostali prawa poboru 

warrantów subskrypcyjnych. Zgodnie z opinią Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki IMS SA, uzasadnieniem pozbawienia 

dotychczasowych Akcjonariuszy w całości prawa poboru warrantów subskrypcyjnych jest fakt, iż stworzenie Programu 

Motywacyjnego i umożliwienie przez to kluczowym menedżerom i współpracownikom spółek Grupy Kapitałowej Internet 

Media Services, niezaangażowanym właścicielsko, objęcia warrantów subskrypcyjnych serii A1, A2 i A3 w celu objęcia akcji 

Spółki IMS SA serii F1, F2 i F3, ma być silnym bodźcem pozytywnie wpływającym na dalszy rozwój Grupy Kapitałowej 

Internet Media Services SA, a przez to na wzrost wartości akcji Internet Media Services SA.  

 

Uchwałą nr 6 NWZ przyjęte zostało warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki IMS SA w drodze emisji akcji 

serii F1, F2 i F3, z jednoczesnym pozbawieniem dotychczasowych Akcjonariuszy Spółki IMS SA prawa poboru akcji. 

Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki IMS SA nastąpi o kwotę nie większą niż 21.060 zł (dwadzieścia jeden tysięcy 

sześćdziesiąt złotych) poprzez emisję nie więcej niż: 
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351.000 (trzysta pięćdziesiąt jeden tysięcy) akcji serii F1; 

351.000 (trzysta pięćdziesiąt jeden tysięcy) akcji serii F2; 

351.000 (trzysta pięćdziesiąt jeden tysięcy) akcji serii F3. 

Akcje serii F1, F2, F3 są akcjami zwykłymi na okaziciela o wartości nominalnej 0,02 zł (dwa grosze) każda. Celem 

warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego jest realizacja uprawnień do objęcia akcji Spółki IMS SA przez posiadaczy 

warrantów subskrypcyjnych serii A1, A2 i A3, emitowanych w ramach Programu Motywacyjnego w Grupie Kapitałowej 

Internet Media Services (uchwały nr 4 i 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia powyżej), który stworzony został z myślą 

o stabilizacji kadry menedżerów i współpracowników spółek tej Grupy oraz aktywnego uczestnictwa tych osób w realizacji 

strategii rozwoju tej Grupy, skutkującej wzrostem wartości akcji Internet Media Services SA. Cena emisyjna każdej akcji serii 

F1, F2, F3 ustalona została na poziomie ich wartości nominalnej, tj. 0,02 zł (dwa grosze).  

Akcje serii F1 będą uczestniczyć w dywidendzie za rok obrotowy rozpoczynający się 01.01.2012r. Akcje serii F2 będą 

uczestniczyć w dywidendzie za rok obrotowy rozpoczynający się 01.01.2013r. Akcje serii F3 będą uczestniczyć w 

dywidendzie za rok obrotowy rozpoczynający się 01.01.2014r. 

NWZ, podzielając stanowisko Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki IMS SA, pozbawiło dotychczasowych Akcjonariuszy Spółki 

IMS SA prawa poboru akcji serii F1, F2, F3.  

Warunkiem nabycia praw do akcji jest min. półroczny okres pozostawania w stosunku służbowym w danym roku 

obrotowym oraz uzyskanie odpowiednich wyników sprzedażowych (w przypadku menedżerów odpowiedzialnych 

bezpośrednio za sprzedaż) lub odpowiedniego wskaźnika EBITDA Grupy Kapitałowej IMS (w przypadku dwóch członków 

zarządu IMS objętych programem). Szacunkowa wartość godziwa programu w ujęciu rocznym wynosi 238 tys. zł (wartość 

maksymalna w ujęciu rocznym = 309 tys. zł). Wartość opcji oszacowana została przy użyciu modelu Blacka – Scholesa. 

Danymi wejściowymi do modelu była przyjęta cena akcji na dzień przyznania praw do programu wynosząca 0,90 zł (ostatnia 

cena transakcyjna dostępna na dzień wyceny), cena wykonania = cenie nominalnej akcji = 0,02 zł, stopa wolna od ryzyka = 

4,29% (średnia rentowność 52 – tygodniowych bonów skarbowych), oczekiwana zmienność = 77%. 

 Podjęto uchwały NWZ z 29 kwietnia 2011r. ws. upublicznienia Spółki IMS SA oraz podwyższenia kapitału 

zakładowego w ramach kapitału docelowego 

W dniu 29 kwietnia 2011 roku NWZ podjęło uchwałę nr 4 w sprawie wprowadzenia akcji Spółki IMS SA serii A, B, C, D, E, F1, 

F2, F3 i G oraz praw do akcji serii F1, F2, F3 i G do alternatywnego systemu obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w 

Warszawie S.A. (NewConnect) oraz ich dematerializacji. Uchwała nr 5 NWZ z dnia 29 kwietnia 2011r. w sprawie zmiany 

Statutu Spółki IMS SA nadała m.in. upoważnienie Zarządowi do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału 

docelowego z jednoczesnym pozbawieniem dla dotychczasowych Akcjonariuszy Spółki prawa poboru. Zarząd uprawniony 

został do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki IMS SA przez emisję do 5.750.000 (pięć milionów siedemset 

pięćdziesiąt tysięcy) nowych akcji na okaziciela serii G, o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 115.000 (sto piętnaście 

tysięcy) złotych, co stanowi podwyższenie kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego określone w szczególności 

w przepisach art. 444 - 447 Kodeksu spółek handlowych. W granicach kapitału docelowego, Zarząd Spółki IMS SA 

upoważniony został do podwyższania kapitału zakładowego przez okres trzech lat począwszy od daty wpisu niniejszego 

upoważnienia dla Zarządu (zmiany Statutu) do rejestru przedsiębiorców, który to wpis nastąpił w dniu 26 maja 2011 roku. 

Zarząd może wykonywać przyznane mu upoważnienie przez dokonanie jednego albo kilku podwyższeń kapitału 

zakładowego. W ramach kapitału docelowego, Zarząd może wydawać akcje zarówno za wkłady pieniężne, jak i za wkłady 

niepieniężne. Minimalną cenę emisyjną akcji serii G ustala Rada Nadzorcza IMS SA, natomiast ostateczną cenę emisyjną 

akcji ustala Zarząd Spółki IMS SA. Zarząd Spółki uprawniony został do pozbawienia Akcjonariuszy Spółki IMS prawa poboru 

w całości lub w części za zgodą Rady Nadzorczej IMS w odniesieniu do każdego podwyższenia kapitału zakładowego w 

granicach kapitału docelowego. 

NWZ za zasadne i korzystne dla Spółki IMS uznało wprowadzenie postanowienia Statutu w przedmiocie upoważnienia 

Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego z pozbawieniem dotychczasowych 

Akcjonariuszy prawa poboru. Rozwój Grupy Kapitałowej Internet Media Services, odnoszący się między innymi do 

dokonywania akwizycji innych podmiotów, wymaga posiadania przez Spółkę elastycznej możliwości pozyskiwania środków 

w celu finansowania dokonywanych przejęć, ukierunkowanych na dodatkowe zdynamizowanie rentowności Grupy i wzrost 

wartości akcji IMS SA. 

Na dzień wprowadzenia Spółki IMS S.A. do obrotu nie dokonano podwyższenia kapitału Spółki. 
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5.20 Osoby zarządzające i nadzorujące Spółki 

Zarząd 

Michał Kornacki Prezes Zarządu, 

Dariusz Lichacz Wiceprezes Zarządu, 

Przemysław Świderski Wiceprezes Zarządu, 

Wojciech Grendziński Wiceprezes Zarządu, 

Piotr Bielawski Wiceprezes Zarządu 

 

Członkowie Zarządu powoływani są na okres wspólnej kadencji wynoszącej 2 lata. Obecna kadencja Zarządu wygasa z 

dniem 28 czerwca 2013 roku. 

 

Rada Nadzorcza 

Wiesław Rozłucki Przewodniczący 

Michał Olszewski Zastępca Przewodniczącego 

Artur Czeszejko-Sochacki 

Krzysztof Bajołek 

Jarosław Dominiak 

 

Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na okres wspólnej kadencji wynoszącej 2 lata. Obecna kadencja Rady 

Nadzorczej wygasa z dniem 28 czerwca 2013 roku. 

 

5.21 Dane dotyczące struktury akcjonariatu Spółki 

Tabela 16: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 10% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy lub 
powiązanych ze Spółką 

Lp. Nazwa Seria Liczba akcji 
% udział w 

kapitale 
zakładowym 

Liczba 
głosów na 

WZA 

% 
głosów 

Wartość 
nominalna 

Uwagi 

1 
 

A i B 6 357 500 19,3 6 357 500 19,3 127 150,00 
 

Dariusz Lichacz Wiceprezes Zarządu 

2 
 

B 5 000 000 15,2 5 000 000 15,2 100 000,00 
 

Michał Kornacki Prezes Zarządu 

  

D 4 920 341 14,9 4 920 341 14,9 98 406,82 

 

3 

Fundusz 
Inwestycyjny 

Zamknięty FORUM 
X 

kontrolowany przez K. 
Bajołka, członka Rady 

Nadzorczej 

4 Paweł Przetacznik A, B 2 980 000 9,0 2 980 000 9,0 59 600,00 Członek zarządu Tech Cave 

         

5 
Opera Fundusz 
Inwestycyjny 

Zamknięty 
A, B, C 2 626 500 8,0 2 626 500 8,0 52 530,00 

powiązany osobą Michała 
Olszewskiego, członka Rady 

Nadzorczej 

6 Cacheman Limited B 2 375 000 7,2 2 375 000 7,2 47 500,00 
kontrolowana przez A. 
Czeszejko-Sochackiego, 

członka Rady Nadzorczej 

7 
 

B 1 200 000 3,6 1 200 000 3,6 24 000,00 
 

Przemysław 
Świderski 

Wiceprezes Zarządu 

8 

 

B,C 1 100 000 3,3 1 100 000 3,3 22 000,00 

 
Grupa Kapitałowa 
G-8 Inwestycje Sp. 

z o.o. 

kontrolowana przez A. 
Czeszejko-Sochackiego 
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9 
Invest PBB Sp. z 

o.o. S.K.A. 
A, B, C 1 002 941 3,0 1 002 941 3,0 20 058,82 

kontrolowana przez K. 
Bajołka, członka Rady 

Nadzorczej 

         

10 Paweł Święch A, B 800 000 2,4 800 000 2,4 16 000,00 członek Zarządu Tech Cave 

11 
 

A 306 250 0,9 306 250 0,9 6 125,00 
 

Artur Czeszejko-
Sochacki 

członek Rady Nadzorczej 

         

12 Wiesław Rozłucki B 200 000 0,6 200 000 0,6 4 000,00 
Przewodniczący Rady 

Nadzorczej 

13 
 

B,  C 60 000 0,2 60 000 0,2 1 200,00 
 

Anna Świderska 
żona Przemysława 

Świderskiego 

         

14 
Amornrat 

Bovorntanasarn 
A 50 000 0,1 50 000 0,1 1 000,00 

osoba pozostająca we 
wspólnym gospodarstwie z A. 

Czeszejko-Sochackim 

15 
 

B,  C 35 000 0,1 35 000 0,1 700,00 
 

Piotr Bielawski Wiceprezes Zarządu 

         

16 
Michał Czeszejko-

Sochacki 
A 10 000 0,03 10 000 0,03 200,00 brat A. Czeszejko-Sochackiego 

 Pozostali 
A, B, C, 

D i E 
3 892 629 11,8 3 892 629 12 77 852,58  

Razem 
A, B, C, 

D i E 
32 916 161 100,0 32 916 161 100 658 323,22  

Źródło:  Emitent 
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6 Sprawozdania finansowe 
 

6.1 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej IMS za okres od 1 
stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku 
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Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe za okres  

od 1 stycznia 2010r.  do 31 grudnia 2010r.  

 

Załączone skonsolidowane sprawozdanie finansowe składające się ze sprawozdania z sytuacji finansowej, sprawozdania z 

całkowitych dochodów, sprawozdania ze zmian w kapitale własnym, sprawozdania z przepływów pieniężnych oraz 

informacji dodatkowej zostało sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej i 

przedstawione w niniejszym dokumencie w następującej kolejności: 
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Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej 

 
                                                                                                                  Nota 31 grudnia 2010r. 31 grudnia 2009r.

AKTYWA

Aktywa trwałe                              13 017                             20 879    

Wartość firmy A1                               1 773                             11 514    
Inne wartości niematerialne A2                                   909                               1 027    
Rzeczowe aktywa trwałe A3                               9 098                               7 229    
Nieruchomości inwestycyjne                                        -                                        -    
Należności długoterminowe                                        -                                        -    
Aktywa finansowe długoterminowe A7                                     20                                     79    
Aktywa z tyt. podatku odroczonego A4                               1 185                               1 003    
 Rozliczenia międzyokresowe A10                                     32                                     27    

Aktywa obrotowe                               9 116                               9 409    

Zapasy A5                               1 593                                   838    
Należności z tyt. dostaw i usług A6                               5 082                               6 000    
Należności pozostałe A6                                   230                                     74    
Nadpłaty z tyt. podatku dochodowego A6                                   111                                       7    
Nadpłaty z tyt. pozostałych podatków A6                                   299                                   190    
Aktywa finansowe krótkoterminowe A8                                     54                                   105    
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty A9                               1 404                               1 803    
Rozliczenia międzyokresowe A10                                   343                                   392    

Aktywa trwałe przeznaczone do zbycia                                        -                                        -    

Aktywa razem                             22 133                             30 288     
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Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej należy analizować łącznie z notami do skonsolidowanego 

sprawozdania finansowego, które stanowią jego integralną cześć. 

Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej (c.d.)   

 

Nota 31 grudnia 2010r. 31 grudnia 2009r.

PASYWA

KAPITAŁ WŁASNY

Kapitał podstawowy P1                                       658                                      651    

Udziały własne P1                                             -                                           -    

Kapitał zapasowy P1                                  19 300                                16 040    

Kapitał z aktualizacji  wyceny P1                                             -                                           -    

Różnice kursowe z przeliczenia jednostek 

podporządkowanych
                                    (344)                                (156)

Strata z lat ubiegłych                                     (909)                                (225)

Strata netto                               (10 356)                               2 098    

Odpisy z zysku netto w ciągu roku P1                                             -                                           -    

Kapitał własny razem                                    8 349                                18 408    

UDZIAŁY NIEKONTROLUJĄCE P2                                     (731)                                (275)

ZOBOWIĄZANIA

Zobowiązania długoterminowe                                    4 399                                  2 506    

Kredyty i  pożyczki P3                                    1 250                                           -    
Zobowiązania z tyt. leasingu finansowego P4                                    2 298                                  1 700    
Zobowiązania z tyt. dostaw i usług P5                                            4                                          7    
Zobowiązania pozostałe P5                                             -                                           -    
Zobowiązania z tyt. podatku dochodowego P5                                             -                                           -    
Rezerwa z tyt. podatku odroczonego A4                                       835                                      793    
Rezerwy na inne zobowiązania P6                                          12                                          6    

Zobowiązania krótkoterminowe                                  10 116                                  9 648    

Kredyty i  pożyczki P3                                    3 810                                  3 831    
Zobowiązania z tyt. leasingu finansowego P4                                    1 740                                  1 724    
Zobowiązania z tyt. dostaw i usług P5                                    3 266                                  2 689    
Zobowiązania pozostałe P5                                          36                                        45    
Zobowiązanie z tyt. podatku dochodowego P5                                       182                                      150    
Zobowiązania z tyt. pozostałych podatków P5                                       614                                      718    
Rezerwy na zobowiązania P6                                       468                                      490    

Zobowiązania dotyczące aktywów trwałych 

przeznaczonych do zbycia
                                            -                                           -    

Zobowiązania razem                                  14 515                                12 154    

Pasywa razem                                  22 133                                30 288     
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Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej należy analizować łącznie z notami do skonsolidowanego 

sprawozdania finansowego, które stanowią jego integralną cześć. 

Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów 

Nota

Za rok zakończony

31 grudnia 2010r.

Za rok zakończony

31 grudnia 2009r.

Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi R1 25 290 22 199

Przychody ze sprzedaży towarów, produktów i 

usług
                  24 260                         20 591 

Koszt wytworzenia produktów na własne 

potrzeby jednostki
                    1 030                        1 608    

Koszty działalności operacyjnej R2 25 059 20 401

Amortyzacja                     2 340                        1 866    
Zużycie materiałów i energii                     2 146                        1 816    
Usługi obce                   11 785                        9 641    

Podatki i  opłaty                         135                            105    

Wynagrodzenia                     6 250                        5 279    

Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia                         873                            701    

Pozostałe koszty rodzajowe                         624                            412    

Wartość sprzedanych towarów i materiałów                         906                            583    

Zysk na sprzedaży 231 1 798

Pozostałe przychody operacyjne R3                           32                              83    

Pozostałe koszty operacyjne R3                         583                            336    

Zysk/Strata na działalności operacyjnej                          (320) 1 545

Przychody finansowe R4                         307                            981    

Koszty finansowe R4                   10 671                            654    

Zysk/Strata na działalności gospodarczej                    (10 684) 1 872

Podatek dochodowy R5                            (23)                            (61)

Zysk/Strata netto za rok obrotowy z 

działalności kontynuowanej, w tym:
                   (10 661) 1 933

Zysk/Strata netto przypisana akcjonariuszom 

jednostki dominującej
                   (10 356) 2 098

Zysk/Strata przypisane udziałom 

niekontrolującym
                         (305)                          (165)

Różnice kursowe z przeliczenia jednostek 

podporządkowanych
                         (345)                          (156)

Całkowite dochody ogółem                    (11 006)                        1 777 

Całkowite dochody ogółem przypisane 

akcjonariuszom jednostki dominującej
                   (10 701) 1 942

Całkowite dochody ogółem przypisane 

udziałom niekontrolującym
                         (305)                          (165)

 

 

Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów należy analizować łącznie z notami do skonsolidowanego 
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sprawozdania finansowego, które stanowią jego integralną cześć. 

 Podstawowy i rozwodniony zysk na akcję   
 Za rok zakończony

31 grudnia 2010r. 

 Za rok zakończony

31 grudnia 2009r. 

 Zysk/Strata  przypadający na akcjonariuszy jednostki  dominującej (w tys . PLN)                            (10 356)                                2 098 

 Średnia  ważona l iczba akcji  zwykłych (w tys .)                              32 654                              32 654 

 Podstawowy zysk na akcję (w PLN na jedną akcję)                                (0,32)                                  0,06 

 Rozwodniony zysk na akcję (w PLN na jedną akcję)                                (0,32)                                  0,06  

W dniu 30 czerwca 2010r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki IMS SA podjęło Uchwałę nr 22, na podstawie której 
zdecydowano o podwyższeniu kapitału zakładowego o kwotę 7 tys. PLN w drodze emisji 350 tys. nowych akcji. 
Podwyższenie kapitału zakładowego IMS SA nastąpiło w dniu 28 września 2010r.W celu doprowadzenia danych do 
porównywalności, liczbę akcji na dzień 31 grudnia 2009r. przedstawiono w wysokości podwyższonej z 32 566 161 szt. do 
wysokości 32 653 661 szt. Do wyliczenia średniej ważonej liczby akcji zwykłych została przyjęta przez okres całego roku 
wartość 32 566 161 szt. akcji serii A,B,C,D oraz 350 000 szt. akcji serii E przez okres jednego (czwartego) kwartału roku 
2010.     

Na daty bilansowe objęte historycznymi informacjami finansowymi, Spółka nie wyemitowała instrumentów 
finansowych zamiennych na akcje, stąd rozwodniona liczba akcji jest równa zwykłej liczbie akcji. 
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8 

Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym 
 

Kapitał 

podstawowy

Kapitał 

zapasowy 

Kapitał z 

aktualizacji 

wyceny

Różnice kursowe z 

przeliczenia 

jednostek 

podporządkowanych

Niepodzielony 

wynik z lat 

ubiegłych

Wynik netto

Kapitał własny 

przypadający na 

akcjonariuszy jednostki 

dominującej

Kapitał własny 

przypadający na udziały 

niekontrolujące

Kapitał własny

KOREKTY

Stan na 1 stycznia 2009 roku            525          7 707                     -                                 -                       -              2 750                                   10 983                                        148                  11 130    

Emis ja  akcji            126          5 079                     -                                 -                       -                      -                                     5 205                                            -                    5 205    

Zakup udzia łów                -          1 148                     -                                 -                       -                      -                                     1 147                                         (258)                    890    

Przenies ienie na  niepodzielony wynik lat 

ubiegłych 
               -                  -                     -                                 -                    (225)                   -                                          (225)                                         -                        (225)

Podzia ł zysku z lat ubiegłych na kapitał                -          2 106                     -                                 -                       -                (2 705)                                       (599)                                         -                        (599)

Wypłata dywidendy                -                  -                     -                                 -                       -                     (45)                                         (45)                                         -                          (45)

Nal iczenie różnic kursowych z przel iczenia  

jed.podporzadkowaych
               -                  -                     -                              (156)                    -                      -                                          (156)                                         -                        (156)

Zysk netto roku obrotowego                -                  -                     -                                 -                       -              2 098                                     2 098                                         (165)                 1 933    

Stan na 31 grudnia 2009 roku            651        16 040                     -                              (156)                 (225)           2 098                                   18 408                                         (275)               18 133    

Stan na 1 stycznia 2010 roku            651        16 040                     -                              (156)                 (225)           2 098                                   18 408                                         (275)               18 133    

Emis ja  akcji                   7          690                     -                                 -                       -                      -                                        697                                             -                      697    

Korekta akcji /udzia łów                -                (41)                  -                                 -                       -                      -                                            (41)                                         -                          (41)

Zakup udzia łów                -                  -                     -                                 -                        -                     -                                             -                                         (151)                     (151)

Przenies ienie na  niepodzielony wynik lat 

ubiegłych 
               -                  -                     -                                 -                    (684)              684                                             -                                             -                           -   

Podzia ł zysku z lat ubiegłych na kapitał                -          2 611                     -                                 -                        -               (2 782)                                       (171)                                         -                        (171)

Nal iczenie różnic kursowych z przel iczenia  

jed.podporzadkowaych
               -                  -                     -                              (188)                    -                      -                                          (188)                                         -                        (188)

Zysk netto roku obrotowego                -                  -                     -                                 -                       -              (10 356)                                  (10 356)                                      (305)                (10 661)

Stan na 31 grudnia 2010 roku            658        19 300                     -                              (344)                 (909)           (10 356)                                  8 349                                         (731)                 7 618    
 

 
Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym należy analizować łącznie z notami do skonsolidowanego sprawozdania finansowego, które stanowią jego integralną część . 
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Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych 
 

Za rok zakończony

31 grudnia 2010r.

Za rok zakończony

31 grudnia 2009r.

ostateczny

PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ

Zysk netto                  (10 661)                    1 942    

Korekty                 13 466                             147 

Zyski/Straty udziałowców niekontrolujących                       (305)                         (165)

Amortyzacja                   2 340                       1 866    

Korekta  aktywów i  pasywów z tyt. połączenia  Mal l  TV                          -                       1 196    

Zyski  (s traty) z tytułu różnic kursowych                           44                         (689)

Odsetki  i  udzia ły w zyskach (dywidendy)                       (126)                       211    

Odsetki  od leas ingu                      282                               -    

Odsetki  od kredytów i  lokat bankowych                      154                               -    

Zysk (s trata) z dzia ła lności  inwestycyjnej, niedobory inwentaryzacyjne                     273                              (34)

Zmiana s tanu rezerw                       (155)                      (1 091)

Zmiana s tanu zapasów                       (755)                         (402)

Zmiana s tanu należności  długoterminowych                          -                               20 

Zmiana s tanu należności  krótkoterminowych 549                            -    

Zmiana s tanu zobowiązań długoterminowych                           (4)                            -    

Zmiana s tanu zobowiązań krótkoterminowych,
 z wyjątkiem pożyczek i  kredytów                        496                      (1 286)

Zmiana s tanu rozl iczeń międzyokresowych 44                          309 

Podatek dochodowy                         (87) 147 

Aktual izacja  na leżności  z tyt pożyczki 22                            -    

Inne korekty, w tym aktual izacja  wartości  fi rmy                 10 694                               66 

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej                   2 805                       2 089    

PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ

Wpływy                      170                          639    

Zbycie aktywów trwałych                      106                          639    

Z aktywów finansowych, w tym:                        64                               -    

Wydatki                   5 182                       5 428    

Nabycie wartości  niemateria lnych i  ś rodków trwałych                   4 430                       3 948    

Udzielone pożyczki                          -                       1 253    

Inne aktywa finansowe                         752                       226    

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej                    (5 012)                      (4 789)

PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ

Wpływy                   5 435                       8 948    

Emis ja  akcji  własnych                      697                       5 206    

Kredyty bankowe i  pożyczki                   1 583                          358    

Wpływy z tytułu leas ingu finansowego                   3 029                       3 380    

Inne                      126                              4    

Wydatki 3 627 4 730 

Spłata  kredytów bankowych i  pożyczek                      851                          320    

Płatności  z tytułu leas ingu finansowego 2 766 4 228 

Odsetki 10 182 

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 1 808 4 218 

PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM                       (399)                    1 518     
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Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych – c.d. 

Za rok zakończony

31 grudnia 2010r.

Za rok zakończony

31 grudnia 2009r.

ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU                    1 803                          285    

Zyski (straty) kursowe z tytułu wyceny środków pieniężnych i ich ekwiwalentów                            -                             -    

BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH                        (399)                    1 518    

ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU, W TYM:                    1 404                       1 803    

- o ograniczonej możl iwości  dysponowania 38                         17    

ŚRODKI PIENIĘŻNE W KASIE I NA RACHUNKACH                    1 404                       1 803     

 

 

Spółki Grupy Kapitałowej na dzień 31.12.2010r. posiadają niewykorzystane linie kredytowe w rachunkach bieżących na kwotę 
2 051 tys. PLN. W analogicznym okresie roku poprzedniego wartość niewykorzystanych linii kredytowych wynosiła 1 571 tys. 
PLN. Szczegóły dotyczące udzielonych kredytów zostały opisane w nocie P3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych należy analizować łącznie z notami do skonsolidowanego 
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sprawozdania finansowego, które stanowią jego integralną cześć. 

Noty do skonsolidowanego sprawozdania finansowego 

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA SKONSOLIDOWANEGO 

1.1. Informacje ogólne 

Na dzień sporządzenia Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupę Kapitałową Internet Media Services Spółka 
Akcyjna („Grupa Kapitałowa IMS SA” lub „Grupa”)  tworzą Spółki: 

Szczeble powiązania Jednostka Siedziba Data objęcia kontroli

31 grudnia 

2010r.

31 grudnia 

2009r.

Jednostka dominująca
Internet Media  Services  

Spółka  Akcyjna

ul . Puławska 465; Warszawa; 

Polska
x x x

Szczebel pierwszy Tech Cave Spółka  

z ograniczoną odpowiedzia lnością
ul . Lipowa 3; Kraków; Polska 19.01.2006 r. 100,00% 63,00%

Videotronic Media  Solutions

 Spółka  z ograniczoną 

odpowiedzia lnością

ul . Serbska 78; Świdnica; Polska 18.05.2007 r. 70,00% 70,00%

Innovative Media  Solutions  GmbH 
ul . Landsberger Str. 191, 80687 

München; Niemcy
30.09.2009 r. 100,00% 100,00%

Szczebel drugi - Spółki w których 

udziały posiada IMS Germany Videotronic España Multimedia  S.A
ul . Nave 12, 50057 Zaragoza; 

Hiszpania
x 83,00% 83,00%

Procentowy udział Grupy w 

kapitale

 

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy obejmuje sprawozdania finansowe jednostek zależnych za okres od 01 stycznia 
2010r. do 31 grudnia 2010r.    

Rokiem obrachunkowym spółek Grupy jest okres 12 miesięcy kończący się 31 grudnia.  

IMS SA („Jednostka dominująca”, „Spółka”) została utworzona na podstawie Aktu Notarialnego z dnia 4.08.2000r. w kancelarii 
notarialnej Czesławy Kołcun (Rep. A – III - 9269/2000). 

Siedzibą jednostki dominującej jest Warszawa, ulica Puławska 465. Jednostka prowadzi działalność w formie spółki akcyjnej 
zarejestrowanej w Polsce i aktualnie wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie 
pod numerem KRS 00000278240. Jednostce dominującej nadano numer statystyczny REGON 016452416. 

Czas trwania jednostki dominującej oraz jednostek wchodzących w skład Grupy jest nieoznaczony. 

Podstawowym przedmiotem działalności Jednostki dominującej jest: 

 reklama – PKD 74.40.Z, 
 reprodukcja nagrań dźwiękowych - PKD 22.31.Z, 
 reprodukcja nagrań wideo - PKD 22.32.Z, 
 reprodukcja komputerowych nośników informacji - PKD 22.33.Z, 
 wydawanie nagrań dźwiękowych - PKD 22.14.Z, 
 produkcja filmów i nagrań wideo - PKD 92.11.Z,  
 rozpowszechnianie filmów i nagrań wideo - PKD 92.12 Z,  
 projekcja filmów - PKD 92.13. Z. 

1.2. Podstawa sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego 

Skonsolidowane historyczne informacje finansowe zostały sporządzone zgodnie z zasadą kosztu historycznego. Skonsolidowane 
sprawozdanie finansowe jest przedstawione w złotych („PLN”), a wszystkie wartości, o ile nie wskazano inaczej, podane są 
w tysiącach złotych polskich (nie stosuje się zaokrągleń; w wyniku prezentacji danych finansowych w tysiącach złotych sumy 
podsumowań mogą być różne od sumy składników poszczególnych pozycji a odchylenie nie powinno przekraczać 1 tysiąca 
złotych).    
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Skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez  
Grupę, co oznacza, że będzie ona kontynuować działalność w dającej się przewidzieć przyszłości i będzie zdolna realizować 
aktywa i regulować zobowiązania w normalnym toku działalności. Na dzień zatwierdzenia niniejszego sprawozdania 
finansowego nie stwierdza się istnienia okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności przez Grupę. 

Oświadczenie o zgodności 

Niniejsze historyczne skonsolidowane informacje finansowe zostały sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami 
Sprawozdawczości Finansowej („MSSF”) oraz MSSF zatwierdzonymi przez UE. MSSF obejmują standardy i interpretacje 
zaakceptowane przez Radę ds. Międzynarodowych Standardów Rachunkowości („RMSR”) oraz Komisję ds. Interpretacji 
Międzynarodowej Sprawozdawczości Finansowej („KIMSF”). 

Porównywalne dane finansowe za rok zakończony 31 grudnia 2009 r. zostały przygotowane w oparciu o te same podstawy 
sporządzenia sprawozdania finansowego. 

Dane finansowe jednostek wchodzących w skład Grupy będące podstawą przygotowania Skonsolidowanego Sprawozdania 
Finansowego zostały przygotowane przy zastosowaniu jednolitych polityk rachunkowości. W celu eliminacji jakichkolwiek 
rozbieżności w stosowanych zasadach rachunkowości wprowadza się korekty. 

 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe zawiera korekty konsolidacyjne zawarte w dokumentacji konsolidacyjnej Grupy. 

1.3. Zmiany stosowanych zasad rachunkowości 

Zasady rachunkowości zastosowane do sporządzenia niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego są spójne z tymi, 
które zastosowano przy sporządzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy za rok zakończony dnia 31 grudnia 
2009 roku, za wyjątkiem zastosowania następujących nowych standardów, zmian do istniejących standardów oraz nowych 
interpretacji obowiązujących dla okresów rocznych rozpoczynających się w dniu 1 stycznia 2010 roku, przyjętych lub będących w 
trakcie przyjmowania prze Unię Europejską, na dzień zatwierdzenia niniejszego sprawozdania : 

– Zaktualizowany MSSF 3 „Połączenia jednostek gospodarczych”,  
– Zaktualizowany MSSF 5 „Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży oraz działalność zaniechana”,  
– Zaktualizowany MSSF 8 „Segmenty operacyjne”,  
– Zmiany do KIMSF 9 „Instrumenty wbudowane”, 
– Zaktualizowany MSR 27 „Skonsolidowane i jednostkowe sprawozdania finansowe”, 
– Zmiany do MRS 39 „Instrumenty finansowe: Pozycje kwalifikujące się do rachunkowości zabezpieczeń”,  
– KIMSF 17 „Dystrybucja aktywów niepieniężnych na rzecz właścicieli”,  
– Ulepszenia w Międzynarodowych Standardach Sprawozdawczości Finansowej – zbiór zmian 12 standardów w 

Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej. Zmiany mają zastosowanie w większości przypadków dla 
okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2010 roku i później. Poprawki zawierają zmiany w prezentacji, 
ujmowaniu oraz wycenie oraz zawierają zmiany terminologiczne i edycyjne, 

– Zmiany do MRS 1 „Prezentacja sprawozdań finansowych”, 
– Zmiany do MRS 7 „Sprawozdanie z przepływów pieniężnych”, 
– Zmiany do MRS 17 „Leasing”, 
– Zmiany do MRS 36 „Utrata wartości aktywów”, 
– Zmiany do MRS 38 „Wartości niematerialne”, 
– Zmiany do KIMSF 12 „Porozumienia o świadczeniu usług publicznych”, 
– Zmiany do KIMSF 15 „Umowy w zakresie sektora nieruchomości”, 
– Zmiany do KIMSF 16 „Rachunkowość zabezpieczeń inwestycji netto w jednostkę zagraniczną”, 
– Zmiany do KIMSF 17 „Dystrybucja do właścicieli aktywów nie będących środkami pieniężnymi”, 
– Zmiany do KIMSF 18 „Przeniesienie aktywów do klienta” 
– Zmiany do MSSF 2 „Płatności w formie akcji” – Wewnątrzgrupowe transakcje płatności w formie akcji rozliczane w 

środkach pieniężnych.  
Przyjęcie powyższych interpretacji nie spowodowało znaczących zmian w polityce rachunkowości Grupy.  
 
Ponadto poniższe standardy i interpretacje KIMSF wydano do zastosowania w przyszłości: 

– Zmiany do MSR 32 „Instrumenty finansowe: prezentacja”, mają zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się 
1 lutego 2010 roku lub później,  

– Zmiany do MSR 24 „Ujawnianie informacji na temat podmiotów powiązanych”, mają zastosowanie dla okresów rocznych 
rozpoczynających się 1 stycznia 2011 roku lub później, 

– MSSF 9 „Instrumenty finansowe”, ma zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2013 roku lub 
później. Niniejszy standard nie został zaakceptowany przez Unię Europejską, 

– KIMSF 19 „Regulowanie zobowiązań finansowych przy pomocy instrumentów kapitałowych”, ma zastosowanie dla 
okresów rocznych rozpoczynających się 1 lipca 2010 roku lub później, 

– Zmiany do KIMSF 14 „Przedpłaty związane z minimalnymi wymogami finansowania”, mają zastosowanie dla okresów 
rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2011 roku lub później, 
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– Ulepszenia w Międzynarodowych Standardach Sprawozdawczości Finansowej – zbiór zmian do Międzynarodowych 
Standardów Sprawozdawczości Finansowej, zmiany mają zastosowanie w większości przypadków dla okresów rocznych 
rozpoczynających się 1 stycznia 2011 roku i później. Niniejsze zmiany nie zostały zaakceptowane przez Unię Europejską, 

– Zmiany do MSSF 7 “Instrumenty finansowe – ujawnienia”, mają zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się 
1 lipca 2010 roku lub później. Niniejsze zmiany nie zostały zaakceptowane przez Unie Europejską. 

Zarząd analizuje obecnie konsekwencje oraz wpływ zastosowania powyższych nowych standardów oraz interpretacji na 
sprawozdania finansowe. 

1.4. Zatwierdzenie do publikacji rocznych skonsolidowanych informacji finansowych 

Niniejsze roczne skonsolidowane informacje finansowe zostały zatwierdzone do publikacji przez Zarząd jednostki dominującej 
w dniu 31 maja 2011r. 
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INFORMACJE DODATKOWE  

2.1 Skład Zarządu i Rady Nadzorczej jednostki dominującej 

Skład Zarządu oraz zmiany, jakie miały miejsce w 2010r. 

Skład Zarządu na dzień 31 grudnia 2009r.: 

Michał Kornacki - Prezes Zarządu, 

Dariusz Lichacz - Członek Zarządu, 

Przemysław Świderski - Członek Zarządu, 

Piotr Nowak - Członek Zarządu, 

Wojciech Grendziński - Członek Zarządu, 

Jacek Duliński - Członek Zarządu. 

W dniu 22 grudnia 2009r. Pan Piotr Nowak złożył rezygnację z pełnienia funkcji Członka Zarządu z dniem 31 marca 2010r. 

W dniu 28 stycznia 2010r. rezygnację z pełnienia funkcji Członka Zarządu złożył Pan Jacek Duliński. Rezygnacja nastąpiła z dniem 
30 kwietnia 2010r. 

Na mocy Uchwały nr 2 Rady Nadzorczej Spółki z dnia 31 marca 2010r. na stanowisko Członka Zarządu Spółki – Dyrektora 
Finansowego, powołano Pana Piotra Bielawskiego. Powołanie nastąpiło z dniem 1 czerwca 2010r.  

Skład Zarządu na dzień 31 grudnia 2010r.: 

Michał Kornacki - Prezes Zarządu, 

Dariusz Lichacz - Członek Zarządu, 

Przemysław Świderski - Członek Zarządu, 

Piotr Bielawski - Członek Zarządu, 

Wojciech Grendziński - Członek Zarządu. 

Skład Zarządu na dzień zatwierdzenia sprawozdania do publikacji: 

Michał Kornacki - Prezes Zarządu, 

Dariusz Lichacz - Wiceprezes Zarządu, 

Przemysław Świderski - Wiceprezes Zarządu, 

Piotr Bielawski - Wiceprezes Zarządu, 

Wojciech Grendziński - Wiceprezes Zarządu. 

 

Skład Rady Nadzorczej Spółki 

Skład Rady Nadzorczej oraz zmiany, jakie miały miejsce w 2010r. 

Skład Rady Nadzorczej na dzień 31 grudnia 2010r.: 

Wiesław Jan Rozłucki                                    - Przewodniczący Rady Nadzorczej, 

Bartosz Szymański                                         - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, 

Artur G. Czeszejko-Sochacki                         - Członek Rady Nadzorczej, 

Krzysztof Bajołek                                           - Członek Rady Nadzorczej. 

 

W roku 2010 nie nastąpiły zmiany w składzie osobowym Rady Nadzorczej Spółki. 
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Skład Rady Nadzorczej na dzień zatwierdzenia sprawozdania do publikacji: 

Wiesław Jan Rozłucki                                    - Przewodniczący Rady Nadzorczej, 

Bartosz Szymański                                         - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, 

Artur G. Czeszejko-Sochacki                         - Członek Rady Nadzorczej, 

Krzysztof Bajołek                                           - Członek Rady Nadzorczej, 

Jarosław Dominiak                                    - Członek Rady Nadzorczej. 

 

2.2 Zarządzanie ryzykiem kapitałowym 

Celem Grupy w zakresie zarządzania kapitałem jest dostarczenie odpowiednich środków finansowych niezbędnych do 
kontynuowania działalności, tak aby możliwe było zapewnienie zwrotu na kapitale dla Akcjonariuszy przy jednoczesnym 
zabezpieczeniu właściwej struktury finansowania i płynności finansowej.  

Aby utrzymać lub skorygować strukturę kapitału, Grupa IMS może zwracać kapitał akcjonariuszom, emitować nowe akcje lub 
sprzedawać aktywa w celu obniżenia zadłużenia. 

Grupa monitoruje kapitał przy pomocy wskaźnika zadłużenia. Wskaźnik ten oblicza się jako stosunek zadłużenia netto do łącznej 
wartości kapitału. Zadłużenie netto oblicza się jako sumę kredytów i pożyczek (w tym kredyty i pożyczki oraz zobowiązania handlowe 
i pozostałe, wykazane w skonsolidowanym sprawozdaniu z sytuacji finansowej) pomniejszoną o środki pieniężne i ich ekwiwalenty. 
Łączną wartość kapitału oblicza się jako kapitał własny wykazany w skonsolidowanym sprawozdaniu z sytuacji finansowej plus 
zadłużenie netto. 

Wskaźniki zadłużenia na dzień 31 grudnia 2010r. oraz 31 grudnia 2009r. wynosiły odpowiednio 59 % i  34 %. 

Wskaźnik zadłużenia

Kredyty ogółem (w tym zobowiązania  

handlowe i  pozostałe) 14 515 12 154 4 847 2 958

minus: ś rodki  pieniężne i  i ch 

ekwiwalenty 1 404 1 803 469 439

Zadłużenie netto                      13 111                         10 351    4 378 2 520

Kapitał własny razem 7 618 18 133 2 544 4 414

Kapitał ogółem 22 133 30 287 7 391 7 372

Całkowity kapita ł zaangażowany 20 728 28 485 6 922 6 934

Wskaźnik zadłużenia 59% 34% 59% 34%

Wskaźnik dźwigni finansowej 172% 57% 172% 57%

w tys. zł w tys. eur

Za okres zakończony 

31.12.2010 r.

Za okres zakończony 

31.12.2009 r.

Za okres 

zakończony 

31.12.2010 r.

Za okres 

zakończony 

31.12.2009 r.

 

2.3 Zarządzanie ryzykiem finansowym 

Grupa Kapitałowa IMS SA jest narażona na ryzyka związane przede wszystkim z instrumentami finansowymi z których korzysta, 
takimi jak: kredyty bankowe, umowy leasingu finansowego, pożyczki dla jednostek powiązanych, środki pieniężne i ich 
ekwiwalenty. 

Ogólny program Grupy dotyczący zarządzania ryzykiem finansowym ma na celu zminimalizowanie potencjalnie niekorzystnego 
wpływu na wynik finansowy Grupy. Zarząd ustala ogólne zasady zarządzania ryzykiem oraz politykę dotyczącą konkretnych 
obszarów, takich jak: ryzyko zmiany kursu walut, ryzyko stopy procentowej, ryzyko kredytowe, w celu stabilizacji przepływów 
pieniężnych oraz zapewnienia odpowiedniego poziomu płynności i elastyczności finansowej. 

Ryzyko walutowe 

Grupa jest narażona na ryzyko walutowe, którego źródłem są transakcje międzynarodowe wyrażone w walutach innych niż 
złoty polski. Transakcje międzynarodowe odbywają się głównie w EUR.  Ryzyko zmiany kursu walut wynika także z przyszłych 
transakcji handlowych oraz ujętych aktywów i zobowiązań jednostek prowadzących działalność za granicą. 
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Ryzyko zmiany stopy procentowej 

Ryzyko stopy procentowej jest to ryzyko wynikające z faktu, że wartość godziwa albo przyszłe przepływy z instrumentu 
finansowego będą zmieniać się na skutek zmian stóp procentowych.  Na dzień 31 grudnia 2010r., Grupa nie posiada znaczących 
przychodów z oprocentowanych aktywów, stąd jej przepływy pieniężne z działalności operacyjnej nie są narażone w istotny 
sposób na wpływ zmian stóp procentowych.  

Ryzyko kredytowe 

Ryzyko kredytowe definiowane jest jako ryzyko poniesienia straty finansowej przez Grupę w sytuacji, kiedy kontrahent lub 
druga strona transakcji nie spełni swoich umownych obowiązków. Polityka Grupy zakłada ciągły monitoring i każdorazową 
analizę możliwości udzielenia kredytu kupieckiego odbiorcom produktów i usług. Wydłużony okres spłaty mogą otrzymać firmy 
będące we wcześniejszych okresach klientami Grupy i charakteryzujące się pozytywną historią spłat, oraz firmy posiadające 
zdolność kredytową ocenioną na podstawie analiz wewnętrznych lub zewnętrznych. Grupa w celu zminimalizowania 
potencjalnego wpływu ryzyka kredytowego na bieżąco monitoruje salda w odniesieniu do każdego klienta. 

Ryzyko kredytowe związane z depozytami bankowymi i innymi inwestycjami uznaje się za nieistotne, ponieważ Grupa IMS SA 
zawiera transakcje z bankami o wysokiej wiarygodności finansowej.  

Ryzyko utraty płynności 

Ryzyko płynności to ryzyko, iż Grupa nie będzie w stanie uregulować swoich zobowiązań finansowych w dacie ich wymagalności. 
W ramach zarządzania ryzykiem płynności Grupa stara się utrzymywać stan środków pieniężnych pozwalający na spłatę 
zobowiązań, zarówno w warunkach normalnych jak i kryzysowych, bez ponoszenia dodatkowych kosztów. Grupa monitoruje 
ryzyko braku płynności poprzez planowanie płynności, które uwzględnia terminy zapadalności zarówno inwestycji finansowych, 
aktywów finansowych (na przykład należności) oraz prognozowane przepływy pieniężne z działalności operacyjnej. Celem 
Grupy jest utrzymanie równowagi pomiędzy ciągłością finansowania, a elastycznością głównie poprzez wykorzystywanie 
kredytów w rachunku bieżącym i umów leasingowych.     

2.4 Zasady konsolidacji 

Spółki zależne, nad którymi Internet Media Services SA sprawuje kontrolę, podlegają konsolidacji. Ze względu na nieistotność 
dla wyniku skonsolidowanego Grupy i nieposiadanie kontroli, konsolidacji nie podlegają spółki szczebla drugiego (poza IMS 
Hiszpania), w których udziały posiada IMS Germany.    

Szczeble powiązania Jednostka Podstawowy przedmiot działalności Metoda konsolidacji

Jednostka dominująca IMS S.A. pełna

Szczebel pierwszy

Tech Cave Sp. z o.o.

produkcja  urządzeń oraz oprogramowania  do 

rejestracji  i  odtwarzania  dźwięku i  obrazu, a  także 

dzia ła lność us ługowa w zakres ie insta lowania , 

naprawy i  konserwacji  sprzętu do operowania   

dźwiękiem i  obrazem

pełna

VMS Sp. z o.o.
dzia ła lność us ługowa w zakres ie 

videomarketingu
pełna

IMS Niemcy
dzia ła lność us ługowa w zakres ie audio- i  

videomarketingu
pełna

Szczebel drugi - Spółki w których 

udziały posiada IMS Germany
IMS Hiszpania

dzia ła lność us ługowa w zakres ie audio- i  

videomarketingu
pełna

     

Spółki zależne są konsolidowane od daty uzyskania kontroli przez Spółkę, natomiast przestają być konsolidowane w chwili 
utraty nad nimi kontroli przez IMS SA.  Sprawowanie kontroli przez Spółkę dominującą ma miejsce wtedy, gdy posiada ona 
bezpośrednio lub pośrednio, poprzez swoje jednostki zależne, możliwość wpływania na politykę finansową i operacyjną danej 
jednostki. 

Salda i transakcje występujące pomiędzy jednostkami Grupy w tym niezrealizowane zyski i straty wynikające z transakcji 

w ramach Grupy, są dla celów konsolidacji eliminowane. 

Udziały niekontrolujące w aktywach netto (z wyłączeniem wartości firmy) konsolidowanych podmiotów zależnych 
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prezentowane są odrębnie od kapitału własnego Grupy. Na udziały składają się wartości udziałów na dzień połączenia jednostek 
gospodarczych oraz udziały w zmianach w kapitale własnym począwszy od daty połączenia.  

Zmiany w składzie Grupy Kapitałowej IMS 

W dniu 26 lutego 2010 roku Spółka Internet Media Services SA podpisała umowę inwestycyjną z mniejszościowym 
udziałowcem Spółki Tech Cave – Panem Markiem Stolińskim, na mocy której IMS SA zobowiązała się do przeprowadzenia 
transakcji zakupu 37 udziałów o wartości nominalnej 500 zł. każdy, stanowiących 37% kapitału zakładowego Tech Cave 
Sp. z o.o. Aneksem do Umowy Inwestycyjnej z dnia 02 lipca 2010r. wartość udziałów TC wyceniono na kwotę 795 tys. PLN. 
Jednocześnie Pan Marek Stoliński zobowiązał się do objęcia i pokrycia wkładem pieniężnym 350 tys. akcji Spółki IMS SA za 
kwotę 700 tys. PLN (2 zł. za każdą akcję).   

Sprzedaż nastąpiła na podstawie umowy sprzedaży udziałów zawartej 15 września 2010r. W konsekwencji Spółka Internet 
Media Services SA stała się właścicielem 100% udziałów Spółki Tech Cave Sp. z o.o. 

 

2.5 Istotne wartości oparte na profesjonalnym osądzie 

Profesjonalny osąd 

Sporządzenie sprawozdania finansowego wymaga od Zarządu zastosowania osądów, szacunków i założeń. Zarząd kierując się 
subiektywną oceną, określa i stosuje polityki rachunkowości, które zapewniają, iż sprawozdanie finansowe będzie zawierać 
właściwe i wiarygodne informacje oraz będzie: 

- prawidłowo, jasno i rzetelnie przedstawiać sytuację majątkową i finansową Grupy, wyniki jej działalności i przepływy 
pieniężne; 

- odzwierciedlać treść ekonomiczną transakcji; 

- sporządzone zgodnie z zasadą ostrożnej wyceny; 

- kompletne we wszystkich istotnych aspektach. 

Szacunki i związane z nimi założenia podlegają bieżącej weryfikacji.  

Klasyfikacja umów leasingu 

Spółki Grupy są stronami umów leasingu, które spełniają warunki umów leasingu finansowego lub operacyjnego. Klasyfikacja 
leasingu operacyjnego lub finansowego odbywa się w oparciu o ocenę, w jakim zakresie ryzyko i pożytki z tytułu posiadania 
przedmiotu leasingu przypadają w udziale leasingodawcy, a w jakim leasingobiorcy. Ocena ta opiera się na treści ekonomicznej 
transakcji.  

Aktywa i rezerwy na odroczony podatek dochodowy 

Aktywa i rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego wycenia się przy zastosowaniu stawek podatkowych, które 
według obowiązujących przepisów będą stosowane na moment zrealizowania aktywa lub rozwiązania rezerwy, przyjmując za 
podstawę przepisy podatkowe, które obowiązywały prawnie lub faktycznie na dzień bilansowy. Grupa rozpoznaje składnik 
aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego, bazując na założeniu, że w przyszłości zostanie osiągnięty zysk 
podatkowy pozwalający na jego wykorzystanie. Pogorszenie uzyskanych wyników finansowych w przyszłości mogłoby 
spowodować, że założenie to stałoby się nieuzasadnione. 

Stawki amortyzacyjne 

Wysokość stawek amortyzacyjnych ustalana jest na podstawie przewidywanego okresu ekonomicznej użyteczności składników 
rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych. 

Niepewność szacunków 

Poniżej omówiono podstawowe założenia dotyczące przyszłości oraz źródła niepewności występujące na dzień bilansowy, 
z którymi związane jest istotne ryzyko znaczącej korekty wartości bilansowych aktywów i zobowiązań w następnym roku 
finansowym. 

Utrata wartości rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych, w tym wartości firmy 

Spółka IMS SA przeprowadziła testy na utratę wartości wartości firmy. Wymagało to oszacowania wartości użytkowej ośrodka 
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wypracowującego przepływy pieniężne, do którego przypisana została wartość firmy. Oszacowanie wartości użytkowej polega 
na ustaleniu przyszłych przepływów pieniężnych generowanych przez ośrodek wypracowujący środki pieniężne i ustalenia stopy 
dyskontowej do zastosowania w celu obliczenia bieżącej wartości tych przepływów. Testy na utratę wartości zaprezentowane 
zostały w nocie A1. 

Na dzień bilansowy nie występują przesłanki świadczące o utracie wartości wykazanych w sprawozdaniu z sytuacji finansowej 
rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. 

Odpis aktualizujący należności 

Spółki Grupy dokonały aktualizacji wartości należności, oceniły prawdopodobieństwo uzyskania wpływów z tytułu 
przeterminowanych należności i oszacowały wartość utraconych wpływów, na które utworzono odpis aktualizujący. Odpisy 
aktualizujące tworzone są w kwocie, którą uznaje się za mało prawdopodobną do odzyskania. Za odzyskanie uznaje się zapłatę 
należności (w wyniku postępowania polubownego lub nakazem sądowym) lub przyznanie odszkodowania od ubezpieczyciela 
należności.   

2.6 Waluta funkcjonalna i prezentacyjna 

Dane finansowe spółek Grupy ujmowane są w walucie podstawowego środowiska gospodarczego, w którym Spółka prowadzi 

działalność (waluta funkcjonalna), czyli w złotych polskich („PLN”). Skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało 

zaprezentowane w tysiącach złotych polskich, który jest walutą funkcjonalną oraz prezentacyjną podmiotu dominującego.   

2.7 Istotne zasady rachunkowości 

Wartość firmy 

Wartość firmy powstająca przy przejęciu wynika z wystąpienia na dzień przejęcia nadwyżki kosztu przejęcia jednostki nad 
udziałem Spółki w wartości godziwej netto dających się zidentyfikować aktywów, zobowiązań i zobowiązań warunkowych jednostki 
zależnej, stowarzyszonej lub wspólnego przedsięwzięcia ujmowanych na dzień przejęcia. 

Wartość firmy ujmuje się początkowo jako składnik aktywów po koszcie, a następnie wycenia według kosztu pomniejszonego 
o skumulowaną stratę z tytułu utraty wartości. 

Wartość firmy z nabycia jednostek zależnych jest testowana corocznie pod kątem utraty wartości lub częściej jeżeli wskazują na 
to przesłanki utraty wartości. 

Dla celów testowania utraty wartości, wartość firmy alokuje się na poszczególne ośrodki generujące przepływy pieniężne, które 
według oczekiwań będą czerpać korzyści z połączenia, dzięki któremu ta wartość firmy powstała. 

Waluty obce 

Przy sporządzaniu jednostkowych sprawozdań finansowych transakcje przeprowadzane w walucie innej niż polski złoty (PLN) wykazuje 
się po kursie waluty obowiązującym na dzień transakcji. Na dzień bilansowy aktywa i zobowiązania pieniężne denominowane 
w walutach obcych są przeliczane według kursu obowiązującego na ten dzień, tj. kursu średniego ustalonego przez NBP. Aktywa 
i zobowiązania niepieniężne wyceniane w wartości godziwej i denominowane w walutach obcych wycenia się po kursie 
obowiązującym w dniu ustalenia wartości godziwej. Pozycje niepieniężne wyceniane według kosztu historycznego w walutach 
obcych nie podlegają powtórnemu przewalutowaniu. 

Wszelkie różnice kursowe ujmuje się w rachunku zysków i strat (z zastrzeżeniem informacji poniżej) w okresie, w którym 
powstają, z wyjątkiem różnic kursowych wynikających z transakcji przeprowadzonych w celu zabezpieczenia przed określonym 
ryzykiem walutowym. 

Na dzień 

31.12.2010 r.

Na dzień 

31.12.2009 r.

3,9603 4,1082

KURS WYMIANY ZŁOTEGO NA DOLARA 2,9641 2,8503

KURS WYMIANY ZŁOTEGO NA EURO

 

Dane wykazane w sprawozdaniach finansowych sporządzonych przez zagraniczne jednostki zależne, których walutą 

funkcjonalną nie jest polski złoty, są przeliczane na walutę prezentacji Grupy w sposób następujący: 

-   aktywa i pasywa są przeliczane przy zastosowaniu kursu ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski („NBP”) na koniec okresu 

sprawozdawczego; 
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- pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych są przeliczane według średniego 

arytmetycznego kursu NBP wyliczonego dla poszczególnych okresów; 

- różnice wynikające z zastosowania tych różnych kursów ujmowane są jako oddzielna pozycja kapitału własnego i sprawozdania 

z całkowitych dochodów. 

Rzeczowe aktywa trwałe 

Rzeczowe aktywa trwałe prezentowane są w bilansie po koszcie historycznym pomniejszonym o odpisy amortyzacyjne i skumulowane 
odpisy z tytułu utraty wartości. Obciążenia amortyzacyjne dla pozycji innych niż grunty i inwestycje w toku naliczane są od wartości 
zakupu środków trwałych pomniejszonej o ich przewidywalną wartość końcową, metodą liniową przez okres przewidywanej 
przydatności do użycia. 

Szacunkowe okresy użytkowania, wartości rezydualne i metoda amortyzacji podlegają weryfikacji na koniec każdego roku 
obrotowego, a konsekwencje zmian tych szacunków odnoszone są do przyszłych okresów. 

Aktywa utrzymywane na podstawie umowy leasingu finansowego amortyzuje się przez okres ich przewidywanego użytkowania 
ekonomicznego na takich samych zasadach jak aktywa własne. 

Zyski lub straty wynikłe ze sprzedaży / likwidacji lub zaprzestania użytkowania pozycji rzeczowego majątku trwałego określa się jako 
różnicę między przychodami ze sprzedaży a wartością bilansową tych pozycji i ujmuje się je w rachunku zysków i strat. 

Wartości niematerialne i prawne 

Wartości niematerialne i prawne nabyte w oddzielnych transakcjach wykazuje się po koszcie historycznym pomniejszonym o umo-
rzenie i skumulowaną stratę z tytułu utraty wartości. Amortyzację nalicza się metodą liniową w przewidywanym okresie 
użytkowania tych aktywów. Szacunkowy okres użytkowania oraz amortyzacja podlegają weryfikacji na koniec każdego rocznego 
okresu sprawozdawczego, a skutki zmian tych szacunków odnoszone są do przyszłych okresów. 

Koszty prac badawczych ujmuje się w rachunku zysków i strat jako koszty okresu, w którym zostały poniesione. 

Wartości niematerialne i prawne wytworzone w zakresie własnym w wyniku prac badawczo-rozwojowych ujmuje się wtedy i tylko 
wtedy, gdy uzasadnia je: 

 wykonalność techniczna umożliwiająca udostępnienie ich do wykorzystania lub sprzedaży; 

 zamiar opracowania w celu wykorzystania lub sprzedaży; 

 możliwość wykorzystania lub sprzedaży; 

 sposób generowania przez daną wartość niematerialną prawdopodobnych przyszłych korzyści ekonomicznych; 

 dostępność odpowiednich zasobów technicznych, finansowych i innych niezbędnych do ich opracowania i późniejszego 
wykorzystania lub sprzedaży; 

 możliwość wiarygodnej wyceny kosztów przypadających na dany składnik tych wartości w procesie jego opracowywania. 

Kwota początkowo ujęta jako wartości niematerialne i prawne wytworzone w zakresie własnym jest sumą kosztów poniesionych od 
dnia spełnienia przez dany składnik tych wartości powyższych kryteriów ujęcia.  

Po początkowym ujęciu wartości niematerialne i prawne wytworzone w zakresie własnym wykazuje się w taki sam sposób, jak 
w przypadku wartości niematerialnych i prawnych nabywanych w oddzielnych transakcjach. 

Utrata wartości niematerialnych aktywów innych niż wartość firmy 

Aktywa o nieokreślonym okresie użytkowania nie podlegają amortyzacji, lecz corocznie są testowane pod kątem możliwej utraty 
wartości. Aktywa podlegające amortyzacji analizuje się pod kątem utraty wartości, ilekroć jakieś zdarzenia lub zmiany okoliczności 
wskazują na możliwość niezrealizowania ich wartości bilansowej. Stratę z tytułu utraty wartości ujmuje się w wysokości kwoty, o jaką 
wartość bilansowa danego składnika aktywów przewyższa jego wartość odzyskiwalną. Wartość odzyskiwalna to wyższa z dwóch kwot: 
wartość godziwa pomniejszona o koszty sprzedaży lub wartość użytkowa. Dla potrzeb analizy pod kątem utraty wartości, aktywa 
grupuje się na najniższym poziomie, w odniesieniu do którego występują dające się zidentyfikować odrębne przepływy pieniężne 
(ośrodki wypracowujące środki pieniężne). Niefinansowe aktywa inne niż wartość firmy, w odniesieniu do których uprzednio 
stwierdzono utratę wartości, oceniane są na każdy dzień bilansowy pod kątem występowania przesłanek wskazujących na możliwość 
odwrócenia dokonanego odpisu. 

Zapasy 

Zapasy wykazuje się po cenie nabycia lub koszcie wytworzenia lub też po cenie sprzedaży netto, w zależności od tego, która 
z tych wartości jest niższa. Koszty wytworzenia, zawierające odpowiednią część stałych i zmiennych kosztów ogólnego zarządu, 
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przypisuje się do zapasów stosując zasady najwłaściwsze dla poszczególnych kategorii zapasów, przy czym  zapasy wycenia się metodą 
FIFO. Cena sprzedaży netto odpowiada oszacowanej cenie sprzedaży zapasów pomniejszonej o wszelkie koszty konieczne do 
zakończenia produkcji oraz koszty doprowadzenia zapasów do sprzedaży lub znalezienia nabywcy (tj. koszty sprzedaży, 
marketingu itp.) 

Aktywa finansowe 

Inwestycje ujmuje się w dniu zakupu i usuwa ze sprawozdania finansowego w dniu sprzedaży, jeśli umowa wymaga jej 
dostarczenia w terminie wyznaczonym przez odpowiedni rynek. 

Aktywa finansowe klasyfikuje się do następujących kategorii: aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej poprzez rachunek 
zysków i strat; inwestycje przechowywane do momentu zapadalności; dostępne do sprzedaży aktywa finansowe oraz pożyczki 
i należności. Klasyfikacja zależy od charakteru i przeznaczenia aktywów finansowych, a określa się ją w momencie 
początkowego ujęcia oraz weryfikuje na każdy dzień sprawozdawczy. 

Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży 

Akcje i udziały w spółkach, zbywalne papiery wartościowe klasyfikuje się jako aktywa dostępne do sprzedaży i wycenia według 
wartości godziwej.  

Wartość godziwa odpowiada wartości rynkowej papierów wartościowych notowanych na rynku giełdowym oraz szacowanej 
wartości godziwej papierów nienotowanych. Inwestycje w instrumenty kapitałowe nie posiadające kwotowych cen rynkowych 
z aktywnego rynku i których wartość godziwa nie może być wiarygodnie oszacowana są wyceniane według kosztu, po 
pomniejszeniu o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. 

Zyski lub straty wynikające ze zmian wartości godziwej ujmuje się bezpośrednio w kapitale własnym jako kapitał z aktualizacji 
wyceny, z wyjątkiem strat z tytułu utraty wartości, odsetek naliczonych metodą efektywnej stopy procentowej oraz dodatnich 
i ujemnych różnic kursowych na aktywach pieniężnych denominowanych w walutach, które wykazuje się  bezpośrednio 
w rachunku zysków i strat. W przypadku zbycia inwestycji lub stwierdzenia utraty jej wartości, skumulowany zysk lub stratę 
ujmowaną uprzednio w kapitale rezerwowym z aktualizacji wyceny włącza się do zysku lub straty danego okresu 
sprawozdawczego. 

Dywidendy z instrumentów kapitałowych dostępnych do sprzedaży ujmuje się w rachunku zysków i strat w chwili uzyskania 
przez Spółkę prawa do ich otrzymania. 

Pożyczki i należności 

Należności z tytułu dostaw i usług, pożyczki i pozostałe należności o stałych lub negocjowanych warunkach płatności niebędące 
przedmiotem obrotu na aktywnym rynku klasyfikuje się jako „pożyczki i należności". Wycenia się je po koszcie 
zamortyzowanym, metodą efektywnej stopy procentowej z uwzględnieniem utraty wartości. Dochód odsetkowy ujmuje się przy 
zastosowaniu efektywnej stopy procentowej z wyjątkiem należności krótkoterminowych, gdzie ujęcie odsetek byłoby nieistotne. 

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty obejmują środki pieniężne w kasie, depozyty płatne na żądanie oraz inne krótkoterminowe 
inwestycje o wysokim stopniu płynności i o pierwotnym terminie wymagalności do trzech miesięcy.  

Kapitał podstawowy 

Akcje zwykłe i imienne zalicza się do kapitału własnego.  

Koszty transakcyjne bezpośrednio związane z emisją nowych akcji lub opcji wykazuje się w kapitale własnym jako pomniejszenie, po 
opodatkowaniu, wpływów z emisji.  

Rezerwy 

Rezerwy wykazuje się w przypadku wystąpienia w Grupie bieżących zobowiązań (prawnych lub zwyczajowych) będących konse-
kwencją zdarzeń z przeszłości, konieczność uregulowania ich przez Spółkę z Grupy jest prawdopodobna, a wielkość tych 
zobowiązań można wiarygodnie wycenić. 

Ujmowana kwota rezerwy odzwierciedla możliwie najdokładniejszy szacunek kwoty wymaganej do rozliczenia bieżącego zobowiązania 
na dzień bilansowy, z uwzględnieniem ryzyka i niepewności związanej z tym zobowiązaniem. W przypadku wyceny rezerwy metodą 
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szacunkowych przepływów pieniężnych koniecznych do rozliczenia bieżącego zobowiązania, jej wartość bilansowa odpowiada wartości 
bieżącej tych przepływów. 

Zobowiązania handlowe 

Zobowiązania handlowe w początkowym ujęciu wykazuje się według wartości godziwej, zaś w okresie późniejszym wykazuje się 
je według skorygowanej ceny nabycia (zamortyzowanego kosztu), stosując metodę efektywnej stopy procentowej. 

Pozostałe zobowiązania finansowe 

Pozostałe zobowiązania finansowe, w tym kredyty bankowe i pożyczki, wycenia się początkowo w wartości godziwej 
pomniejszonej o koszty transakcji. Następnie wycenia się je po zamortyzowanym koszcie historycznym metodą efektywnej stopy 
procentowej. 

Metoda efektywnej stopy procentowej służy do obliczania zamortyzowanego kosztu zobowiązania i do alokowania kosztów 
odsetkowych w odpowiednim okresie.  

Dotacje 

Wartość otrzymanych dotacji w postaci środków pieniężnych Grupa ujmuje w księgach w wartości nominalnej w momencie 

wpływu tych środków do Spółki. Dotacje związane z wartościami niematerialnymi i prawnymi oraz rzeczowymi aktywami, 

łącznie z dotacjami niepieniężnymi w wartości godziwej są prezentowane w sprawozdaniu finansowym jako zmniejszenie 

wartości bilansowej danego środka. 

W dniu 28 kwietnia 2010 roku została podpisana umowa o dofinansowanie pomiędzy Spółką IMS SA a Bankiem Gospodarstwa 

Krajowego. Tego samego dnia umowę o dofinansowanie z Bankiem Gospodarstwa Krajowego podpisała również Spółka Tech 

Cave. Szczegółowy zakres i warunki dotacji zostały opisane w Sprawozdaniu z działalności Grupy w punkcie 2.1.1. 

 

Ujęcie przychodów ze sprzedaży 

Przychody ze sprzedaży wykazuje się w wartości godziwej otrzymanej lub należnej zapłaty z tytułu sprzedaży towarów i usług 
w zwykłym toku działalności Grupy. Przychody prezentowane są po pomniejszeniu o podatek od towarów i usług, 
przewidywane rabaty, zwroty klientów i podobne odpisy, a także po eliminacji sprzedaży wewnątrz Grupy. Grupa ujmuje 
przychody ze sprzedaży po spełnieniu wszystkich następujących warunków: 

 świadczona usługa została wykonana lub przeniesiono z Grupy na nabywcę znaczące ryzyko i korzyści wynikające z prawa 
własności produktów, towarów lub materiałów oraz scedowano przez Grupę funkcje kierownicze w stopniu związanym na 
ogół z prawem własności i efektywną kontrolą nad sprzedanymi produktami, towarami lub materiałami;  

 możliwości dokonania wiarygodnej wyceny kwoty przychodów; 

 wystąpienia prawdopodobieństwa, że jednostka otrzyma korzyści ekonomiczne związane z transakcją; oraz 

 możliwości wiarygodnej wyceny kosztów poniesionych lub przewidywanych w związku z transakcją. 

Przychody z tytułu odsetek i dywidend 

Przychody z tytułu dywidend są ujmowane w momencie, kiedy zostaje ustanowione prawo akcjonariuszy do otrzymania płatności. 

Przychody z tytułu odsetek ujmowane są narastająco według czasu powstawania, poprzez odniesienie do kwoty niespłaconego jeszcze 

kapitału i przy uwzględnieniu efektywnej stopy oprocentowania, czyli stopy efektywnie dyskontującej przyszłe wpływy pieniężne 

szacowane na oczekiwany okres użytkowania danego składnika aktywów do wartości bilansowej netto tego składnika. 

Leasing 

Leasing klasyfikuje się jako leasing finansowy, gdy w ramach zawartej umowy zasadniczo całe potencjalne korzyści oraz ryzyko 
wynikające z bycia właścicielem przenoszone jest na leasingobiorcę. Wszelkie pozostałe rodzaje leasingu traktowane są jako leasing 
operacyjny. 

Aktywa użytkowane na podstawie umowy leasingu finansowego traktuje się jak aktywa Grupy i wycenia w ich wartości godziwej 
w momencie ich nabycia, nie wyższej jednak niż wartość bieżąca minimalnych opłat leasingowych. Powstające z tego tytułu 
zobowiązanie wobec leasingodawcy jest prezentowane w bilansie w pozycji zobowiązań z tytułu leasingu finansowego 
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z podziałem na krótko- i długoterminowe. 

Płatności leasingowe dzielone są na część odsetkową i część kapitałową (zmniejszenie zobowiązania z tytułu leasingu). Część 
odsetkowa odnoszona jest w koszty okresu i ujmowana w rachunku zysków i strat w ramach odsetek. Płatności warunkowe 
z tytułu leasingu ujmuje się w kosztach w okresie ich ponoszenia. 

Płatności z tytułu leasingu operacyjnego odnosi się w rachunek zysków i strat metodą liniową przez okres leasingu, z wyjątkiem 
przypadków, kiedy inna, systematyczna podstawa rozliczenia jest bardziej reprezentatywna dla wzorca czasowego rządzącego 
konsumpcją korzyści ekonomicznych wypływających z leasingu danego składnika aktywów. Płatności warunkowe z tytułu 
leasingu operacyjnego ujmuje się w kosztach w okresie ich ponoszenia. 

Koszty finansowania zewnętrznego 

Koszty finansowania zewnętrznego bezpośrednio związanego z nabyciem lub wytworzeniem składników majątku wymagających 
dłuższego czasu, aby mogły być zdatne do użytkowania lub odsprzedaży, dodaje się do kosztów wytworzenia takich aktywów aż 
do momentu, w którym aktywa te są zasadniczo gotowe do zamierzonego użytkowania lub odsprzedania. Przychody 
z inwestycji uzyskane w wyniku krótkoterminowego inwestowania pozyskanych środków zewnętrznych przed zainwestowaniem ich 
w omawiane aktywa pomniejszają wartość kosztów finansowania zewnętrznego podlegających kapitalizacji. 

Wszelkie pozostałe koszty finansowania zewnętrznego są odnoszone bezpośrednio w rachunek zysków i strat w okresie, 
w którym zostały poniesione. 

Podatek bieżący 

Bieżące obciążenie podatkowe oblicza się na podstawie wyniku podatkowego (podstawy opodatkowania) danego roku obrotowego. 
Zysk (strata) podatkowa różni się od księgowego zysku (straty) netto w związku z wyłączeniem przychodów podlegających 
opodatkowaniu i kosztów stanowiących koszty uzyskania przychodów w latach następnych oraz pozycji przychodów i kosztów, 
które nigdy nie będą podlegały opodatkowaniu. Obciążenie Grupy z tytułu podatku bieżącego oblicza się w oparciu o stawki 
podatkowe obowiązujące w danym roku obrotowym i wykazuje bezpośrednio w sprawozdaniu z całkowitych dochodów. 

Podatek odroczony 

Zobowiązanie z tytułu odroczonego podatku dochodowego wynikającego z różnic przejściowych  pomiędzy wartością podatkową 
aktywów i zobowiązań a ich wartością bilansową w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym ujmowane jest w pełnej 
wysokości, metodą bilansową. Jeżeli jednak odroczony podatek dochodowy powstał z tytułu początkowego ujęcia składnika 
aktywów lub zobowiązania w ramach transakcji innej niż połączenie jednostek gospodarczych, które nie wpływa ani na wynik 
finansowy, ani na dochód (stratę) podatkową, to się go nie wykazuje. Odroczony podatek dochodowy ustala się przy zastosowaniu 
stawek (i przepisów) podatkowych obowiązujących prawnie lub faktycznie na dzień bilansowy, które zgodnie z oczekiwaniami będą 
obowiązywać w momencie realizacji odnośnych aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego lub uregulowania 
zobowiązania z tytułu odroczonego podatku dochodowego. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego ujmuje się, jeżeli 
jest prawdopodobne, że w przyszłości osiągnięty zostanie dochód do opodatkowania, który umożliwi wykorzystanie różnic 
przejściowych. Zobowiązanie z tytułu odroczonego podatku dochodowego wynikającego z różnic przejściowych powstających 
z tytułu inwestycji w jednostkach zależnych i stowarzyszonych jest ujmowane, chyba że rozłożenie w czasie odwracania się różnic 
przejściowych jest kontrolowane przez Spółkę i prawdopodobne jest, że w możliwej do przewidzenia przyszłości różnice te nie 
ulegną odwróceniu. 

2.8 Informacje na temat segmentów działalności 

Informacje dotyczące poszczególnych segmentów działalności operacyjnej Grupy IMS prezentowane są w skonsolidowanym 

sprawozdaniu finansowym. 

Dokonując klasyfikacji segmentów operacyjnych w Grupie kierowano się zasadą, że segment operacyjny jest częścią składową 

Jednostki: 

a) która angażuje się w działalność gospodarczą, w związku z którą może uzyskiwać przychody i ponosić koszty (w tym 

przychody i koszty związane z transakcjami z innymi częściami składowymi tej samej jednostki); 

b) której wyniki działalności są regularnie przeglądane przez główny organ odpowiedzialny za podejmowanie decyzji 

operacyjnych w jednostce oraz wykorzystujący te wyniki przy podejmowaniu decyzji o zasobach alokowanych do segmentu 

i przy ocenie wyników działalności segmentu;  

c) w przypadku której są dostępne oddzielne informacje finansowe. 

 

Sprawozdawczość segmentów operacyjnych na poziomie Grupy jest spójna z raportowaniem wewnętrznym na potrzeby 

Zarządu i Kierownictwa. Zarząd monitoruje oddzielnie wyniki operacyjne segmentów w celu podejmowania decyzji dotyczących 

alokacji zasobów oraz oceny skutków wyników działalności.  
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Grupa stosuje jednolite zasady księgowe dla wszystkich segmentów.  

Do przychodów segmentu nie zalicza się: 

 zysków nadzwyczajnych; 

 przychodów z tytułu dywidend; 

 pozostałych, niewymienionych przychodów operacyjnych i finansowych, których przyporządkowanie do poszczególnych 
segmentów nie jest możliwe. 

Koszty segmentu stanowią koszty bezpośrednie projektów realizowanych w ramach danego segmentu dające się zakwalifikować do 
danego segmentu. 
Do kosztów segmentu nie zalicza się: 

 kosztów ogólnych nie dających się zakwalifikować do danego segmentu, 

 strat nadzwyczajnych, 

 pozostałych, niewymienionych kosztów operacyjnych i finansowych, których przyporządkowanie do  danego segmentu nie jest 
możliwe. 

Wynik segmentu jest różnicą między przychodami segmentu a kosztami segmentu. 

Podstawowym segmentowym układem sprawozdawczym przyjętym przez Grupę IMS jest układ według segmentów 

branżowych. Organizacja i zarządzanie Grupy odbywa się w podziale na segmenty, uwzględniające rodzaj oferowanych usług. 

Działalność Grupy mieści się w czterech segmentach: 

- Abonamenty audio i video 

- Reklama Audio 

- Digital Signage 

- Aromamarketing 

 

Zmiana polityki rachunkowości w zakresie segmentów, nastąpiła z dniem 01.01.2010 roku.  

Podział dotyczący obszarów geograficznych przeprowadzono opierając się na kryterium lokalizacji geograficznej klientów. Grupa 

działa przede wszystkim na terenie Polski. Poniższa tabela prezentuje podział przychodów ze sprzedaży uwzględniający 

strukturę geograficzną. 

Przychody ze sprzedaży – struktura terytorialna
Za rok zakończony

31 grudnia 2010r.

Za rok zakończony

31 grudnia 2009r.

Polska                  21 845                   20 284    

Zagranica                    3 445                     1 915    

Razem                  25 290                   22 199     
 

Informacje o wiodących klientach 

W przychodach z tytułu sprzedaży w wysokości 25,3 mln PLN (w 2009r.: 22,2 mln PLN) uwzględniono przychody w wysokości ok. 

2,5 mln PLN (w 2009: 2,2 mln PLN) z tytułu sprzedaży do największego klienta Grupy. Żaden inny pojedynczy klient nie 

odpowiadał za więcej niż 10% przychodów. 
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Sprawozdanie z całkowitych dochodów dla poszczególnych segmentów działalności  

Za rok zakończony 31.12.2010 roku Abonamenty audio i video Reklama audio Digital Signage Aromamarketing Pozostała sprzedaż RAZEM

Przychody ze sprzedaży                                 8 664                                    8 598                                    5 376                                    1 032    5 127                  28 798                

% w wartości ogółem 30% 30% 19% 4% 18% 100%

-                      

Koszty bezpośrednio przypisane do segmentów                                 5 458    3 382                                 2 939                                       922    2 402                  15 104                

WYNIK NA SEGMENCIE 3 206 5 216 2 437 110 2 725 13 694

rentowność segmentu 37% 61% 45% 11% 53% 48%

Koszty operacyjne nie przypisane do segmentów 16 686                

El iminacje konsol idacyjne 2 672                  
EBIT (320)                    

Wynik na  dzia ła lności  finansowej (11 808)               

El iminacje konsol idacyjne 1 444                  
Wynik brutto (10 684)               

Pozostałe obciążenia (23)                      
WYNIK NETTO (10 661)                

Za rok zakończony 31.12.2009 roku Abonamenty audio i video Reklama audio Digital Signage Aromamarketing Pozostała sprzedaż RAZEM

Przychody ze sprzedaży                                 7 712                                    8 160                                    3 654                                       103    4 892                  24 521                

% w wartości ogółem 27% 28% 13% 0% 17% 85%

-                      

Koszty bezpośrednio przypisane do segmenty                                 4 232    2 945                                 2 049                                         83    2 531                  11 839                

WYNIK NA SEGMENCIE 3 480 5 215 1 605 19 2 362 12 682

rentowność segmentu 45% 64% 44% 19% 48% 52%

Koszty operacyjne nie przypisane do segmentów 10 849                

El iminacje konsol idacyjne (288)                    
EBIT 1 545                  

Wynik na  dzia ła lności  finansowej 171                     

El iminacje konsol idacyjne 156                     

Wynik brutto 1 872                  

Pozostałe obciążenia (61)                      
WYNIK NETTO 1 933                   
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Dane uzupełniające do skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej 

Nota A1 – Wartość firmy 

Wartość firmy

koszt 

przejęcia

wartość przejętych 

aktywów netto

Wartość fi rmy 

netto

koszt 

przejęcia

wartość przejętych 

aktywów netto

Wartość 

fi rmy netto

MALL TV 2 565                           792                1 773            2 565                              792              1 773    

IMS Niemcy 

(w tym IMS Hiszpania)
        1 431                            (8 310)           9 741    

Razem 2 565 792                            1 773 3 996 (7 518)                        11 514

 Na dzień 31 grudnia  2010r.  Na dzień 31 grudnia  2009r.

 

Na dzień bilansowy Zarząd dokonał testu na utratę wartości wartości firmy wynikającej z połączenia w 2009r. z Mall TV. Na podstawie 
modelu DCF oszacowana została wartość użytkowa ośrodka wypracowującego przepływy pieniężne. Wartość ta wyniosła 2 719 tys. zł. 
Wartość przepływów do modelu (w okresie 5-letnim) przyjęta została  na podstawie danych historycznych oraz ostrożnych szacunków 
Zarządu. Przyjęta stopa procentowa (10,3%) odpowiada średniemu ważonemu kosztowi kapitału (WACC) opracowanemu przez 
niezależny podmiot. Przyjęta za wartość odzyskiwalną wartość użytkowa jest większa od wartości bilansowej ośrodka z przypisaną 
wartością firmy (2 562 tys. zł), w związku z powyższym przeprowadzony test nie wykazał utraty wartości wartości firmy na dzień 
31.12.2010 roku. 
Na dzień bilansowy Zarząd dokonał odpisów aktualizacyjnych wartość wartości firmy (9 741 tys. zł), wynikającej z przejęcia IMS Germany 

i IMS Spain, przypisanej do czterech ośrodków wypracowujących przepływy pieniężne. Część wartości wartości firmy przypisana do IMS 

Germany i IMS Spain (łącznie 8 670 tys. zł) zaktualizowana została w wyniku ostrożnych szacunków co do generowania przyszłych 

strumieni pieniężnych przez te ośrodki (na dzień bilansowy przyjęta wartość przyszłych przepływów pieniężnych = 0). Jednocześnie, 

wartość bilansowa pojedynczych składników aktywów tych ośrodków odpowiada wartości godziwej pomniejszonej o koszty sprzedaży 

(nieistotne) lub odpowiednio wartości użytkowej tychże aktywów. Pozostała część wartości firmy (1 071 tys. zł) przypisana do IMS SA 

i Tech Cave Sp. z o.o., mimo generowania wysokich dodatnich przepływów przez te ośrodki, zaktualizowana została z powodu 

ostrożnych szacunków i braku efektów synergii (w szczególności oszczędności kosztowych) w wyniku połączenia. 

Nota A2 – Inne wartości niematerialne 

Inne wartości niematerialne 31 grudnia 2010r. 31 grudnia 2009r.

Koszty zakończonych prac rozwojowych                          369                                     506    

Pozostałe wartości  niemateria lne i  prawne                          540                                     521    

Razem                          909                                  1 027     
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Zmiany innych wartości niematerialnych

Koszty zakończonych 

prac rozwojowych

Pozostałe wartości 

niematerialne i 

prawne Razem

Wartość księgowa brutto

1 stycznia  2009r.                           402                              445                              847    

Zwiększenie                           304                              458                              760    

Zmniejszenie                               -                                43                                43    

31 grudnia 2009r.                           705                              860                           1 564    

1 stycznia  2010r.                           705                              860                           1 564    

Zwiększenie                               -                              190                              190    

Zmniejszenie                               -                                  3                                  3    

31 grudnia 2010r.                           705                           1 047                           1 752    

Skumulowane umorzenie i odpisy

aktualizujace

1 stycznia  2009r.                           111                              223                              333    

Umorzenie                             88                              100                              188    

Zwiększenia                               -                                22                                22    

Zmniejszenia                               -                                  6                                  6    

31 grudnia 2009r.                           199                              339                              537    

1 stycznia  2010 r.                           199                              339                              537    

Umorzenie                           137                              169                              306    

Zwiększenia                               -                                  -                                  -    

Zmniejszenia                               -                                  -                                  -    

31 grudnia 2010r.                           336                              507                              843    

   

Wartość netto    

Na dzień 1 stycznia 2009r.                           291                              222                              514    

Na dzień 31 grudnia 2009r.                           506                              521                           1 027    

Na dzień 1 stycznia 2010r.                           506                              521                           1 027    

Na dzień 31 grudnia 2010r.                           369                              540                              909     

Struktura własności wartości niematerialnych i prawnych 31 grudnia 2010r. 31 grudnia 2009r.

a) własne 100% 100%

b) używane na podstawie umowy leas ingu, najmu 0% 0%

c) inne 0% 0%

Razem 100% 100%
 

Pozostałe informacje 

Stawki amortyzacyjne ustalone zostały z uwzględnieniem okresu ekonomicznej użyteczności wartości niematerialnych. Wartości 
niematerialne amortyzuje się metodą liniową. 

Roczne stawki amortyzacyjne kształtują się następująco: 

koszty zakończonych prac rozwojowych 20,0 % 
oprogramowanie komputerowe  16,7 % 
inne wartości niematerialne i prawne  16,7 % 

Grupa nie posiada wartości niematerialnych o nieustalonym okresie użytkowania. 

Grupa nie posiada wartości niematerialnych nabytych w drodze dotacji rządowych. 
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Nota A3 – Rzeczowe aktywa trwałe 

Specyfikacja rzeczowych aktywów trwałych 31 grudnia 2010r. 31 grudnia 2009r.

Budynki  inwestycje w obcym obiekcie                                     10                                          11    

Urządzenia  techniczne i  maszyny                                7 358                                     6 222    

Środki  transportu                                   793                                        761    

Środki  trwałe w budowie                                   735                                          59    

Inne środki  trwałe                                   202                                        176    

Razem                                9 098                                     7 229     

Zmiany rzeczowych aktywów trwałych
Budynki inwestycje 

w obcym obiekcie

Maszyny i 

urządzenia 

techniczne

Środki 

transportu
Pozostałe Razem

Wartość początkowa lub wycena

1 stycznia  2009r.                            21                          8 829                     982                         319                      10 152    

Zwiększenia  - zakup                            12                          3 084                     461                         167                        3 724    

Zmniejszenia  (sprzedaż, l ikwidacja , przekazanie)                            21                          1 592                     381                             6                        2 000    

31 grudnia 2009r.                            12                        10 321                  1 062                         482                      11 876    

1 stycznia  2010r.                            12                        10 321                  1 062                         482                      11 876    

Zwiększenia  - zakup                              -                          3 538                     285                           89                        3 912    

Zmniejszenia  (sprzedaż, l ikwidacja , przekazanie)                              -                             981                       77                           42                        1 100    

31 grudnia 2010r.                            12                        12 877                  1 270                         529                      14 688    

Umorzenie i utrata wartości

1 stycznia  2009r.                            11                          2 790                     303                         200                        3 288    

Umorzenie                            12                          1 595                     187    114                     1 907    

Zmniejszenia  z tytułu l ikwidacji  lub sprzedaży                            21                             287                     189                             6                           503    

31 grudnia 2009r.                              1                          4 099                     301                         306                        4 706    

1 stycznia  2010 r.                              1                          4 099                     301                         306                        4 706    

Umorzenie                              1                          2 036                     201                           50                        2 288    

Zmniejszenia  z tytułu l ikwidacji  lub sprzedaży                              -                             616                       25                           28                           669    

31 grudnia 2010r.                              2                          5 519                     477                         327                        6 325    

Wartość netto

Na dzień 1 stycznia 2009r.                            11                          6 039                     679                         120                        6 849    

Na dzień 31 grudnia 2009r.                            11                          6 222                     761                         176                        7 170    

Na dzień 1 stycznia 2010r.                            11                          6 222                     761                         176                        7 170    

Na dzień 31 grudnia 2010r.                            10                          7 358                     793                         202                        8 363     
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Struktura własności środków trwałych 31 grudnia 2010r. 31 grudnia 2009r.

- własne 44,76% 44,39%

- używane na podstawie umowy leas ingu 55,24% 55,61%

- inne 0% 0%

Razem 100% 100%  

Specyfikacja środków trwałych w budowie 31 grudnia 2010r. 31 grudnia 2009r.

- projekt monitory ADVER TV                                     41                                          40    

- Projekt Manufaktura                                        -                                          19    

- Galeria  Pasaż Grunwaldzki  - dotacja                                     69                                             -    

- Galeria  GALAXY Szczecin - dotacja                                     58                                             -    

- Galeria  VICTORIA w Wałbrzychu - dotacja                                     21                                             -    

- Galeria  REDUTA - dotacja                                   225                                             -    

- Galeria  Targówek - dotacja                                   250                                             -    

- Galeria  VICTORIA - dotacja                                     71                                             -    

Razem                                   735                                          59     

Rzeczowe aktywa trwałe - pozostałe informacje 

Na urządzenia techniczne i maszyny składają się głównie komputery i urządzenia specjalistyczne służące do świadczenia usług 
marketingowych. Większość zakupów urządzeń specjalistycznych została sfinansowana w drodze leasingu finansowego. W obecnym 
modelu biznesowym Grupy, większość urządzeń jest produkowana wewnątrz Grupy tj. przez spółkę zależną Tech Cave Sp. z o.o. Na 
koniec  2010r. wartość netto wszystkich maszyn i urządzeń w Grupie wynosiła 7 358 tys. PLN. 

W Grupie nie występują czasowo nieużywane rzeczowe aktywa trwałe. 

Stawki amortyzacyjne ustalone zostały z uwzględnieniem okresu ekonomicznej użyteczności środków trwałych. Środki trwałe 
amortyzuje się metodą liniową. 

Roczne stawki amortyzacyjne kształtują się następująco: 

maszyny i urządzenia 16,7 – 50,0 % 
komputery  30,0 % 
środki transportu 16,7 % 
wyposażenie 20,0 % 

Na dzień 31 grudnia  2010r. jak i na koniec roku 2009 Grupa nie zidentyfikowała aktywów trwałych przeznaczonych do zbycia. 

W latach zakończonych 31 grudnia 2010r. i 31 grudnia 2009 roku Grupa nie dokonała odpisów z tytułu trwałej utraty wartości 
rzeczowych aktywów trwałych. 

Zastaw na rzeczach ruchomych 

W związku z prowadzoną przez Spółkę IMS SA realizacją Projektu „Wdrożenie najnowocześniejszego Systemu 
Videomarketingu Digital Signage Premium w wiodących galeriach” w ramach Kredytu Technologicznego i zgodnie z 
zapisami Umowy z bankiem refinansującym kredyt – Raiffeisen Bank Polska SA – w dniu 10.12.2010r. dokonano 
zastawu rejestrowego (wpis w Sądzie Rejonowym dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie pod numerem 
pozycji rejestru 2227540) na urządzeniach w Galerii Jurajska w Częstochowie, Galerii Plejada w Bytomiu i CHR Pasaż 
Grunwaldzki we Wrocławiu. Łączna wartość zastawu wynosi 699 tys. PLN.    
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Nota A4 – Aktywa i rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego 

Podstawa utworzenia aktywa z tytułu odroczonego podatku 

dochodowego
31 grudnia 2010r. 31 grudnia 2009r.

Korekta przychodów                                       7                                      -    

Niezafakturowane us ługi  audytowe                                        -                                    30    

Rezerwa na odprawy emerytalne i  rentowe                                       8                                      -    

Rezerwa na wynagrodzenia                                      23                                      -    

Rezerwa na zapasy                                     22                                      -    

Rezerwa na niewykorzystane urlopy                                     81                                    23    

Rezerwy na niezafakturowane us ługi  (koszty zakupu 

miejsca  reklamowego, koszty dzierżawy powierzchni , koszty 

wynagrodzeń i  us ług)

                                  198                                  219    

Odsetki  zaks ięgowane - nie zapłacone bankowe                                     34                                      -    

Ujemne różnice kursowe                                   440                                  451    

Rezerwa na badanie bi lansu                                     40                                      -    

Odpisy aktual izujące rozrachunki                                    305                                  262    

Strata  z roku bieżącego i  lat ubiegłych                                3 973                               3 414    

Pozostałe                                   226                                    15    

Razem                                5 357                               4 413    

* s tawka podatkowa obowiązująca  w kra ju s iedziby Spółki                                1 185                               1 003     

Podstawa utworzenia rezerwy z tytułu odroczonego podatku 

dochodowego
31 grudnia 2010r. 31 grudnia 2009r.

Amortyzacja                                3 694                               3 635    

Niezreal izowane odsetki                                    701                                  413    

Dodatnie różnice kursowe                                       7                                    64    

Pozostałe                                        -                                    64    

Razem                                4 402                               4 176    

* stawka podatkowa obowiązująca w kraju s iedziby Spółki                                   835                                  793     

Nota A5 - Zapasy 

Specyfikacja zapasów netto 31 grudnia 2010r. 31 grudnia 2009r.

Materia ły                              1 533                                   618    

Półprodukty i  produkty w toku                                   60                                       3    

Produkty gotowe                                      -                                     17    

Środki  trwałe nie przyjęte do użytkowania                                      -                                   200    

Razem zapasy netto                              1 593                                   838     

Pozostałe informacje 

Na dzień bilansowy 31 grudnia 2010r. Grupa nie posiadała zabezpieczeń na zapasach. 

W roku 2010 Spółka IMS SA dokonała odpisu aktualizującego wartość zapasów w wysokości 22 tys. PLN.  
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Nota A6 – Należności  

Specyfikacja należności 31 grudnia 2010r. 31 grudnia 2009r.

Należności  z tytułu dostaw i  us ług                                    5 530                                      6 264    

Należności  z tytułu podatków, w tym                                       410                                           35    

 - CIT nadpłata  za l iczki                                        111                                             7    

 - VAT nadpłata  i  do przenies ienia                                         299                                           28    

Pozostałe należności , w tym:                                       230                                           74    

 - za l iczki  na  us ługi                                             2                                             -    

 - noty obciążeniowe                                         19                                             -    

 - kaucje i  nadpłaty                                       148                                             -    

Należności brutto                                    6 170                                      6 374    

Odpisy aktual izujące wartość należności                                       448                                         264    

Należności netto                                    5 722                                      6 109     

Odpisy aktualizujące wartość należności 31 grudnia 2010r. 31 grudnia 2009r.

Odpisy aktual izujące na początek okresu                                       264                                           44    
Utworzenie                                       311                                         264    

Rozwiązanie                                       127                                           44    

Wykorzystanie                                           -                                             -    

Odpis aktualizujący na koniec roku                                       448                                         264     

Struktura wiekowa należności handlowych 31 grudnia 2010r. 31 grudnia 2009r.

Należności  terminowe                                    2 599                                      3 661    

Przeterminowane do 6 mies ięcy                                    2 387                                      2 090    

Od 6 do 12 mies ięcy                                         87                                         370    

Powyżej roku                                       457                                         143    

Należności z tytułu dostaw i usług, brutto                                    5 530                                      6 264    

Odpisy aktual izujące wartość należności  handlowych                                       448                                         264    

Należności z tytułu dostaw i usług, netto                                    5 082                                      6 000     

Odpisy na należności tworzone są na podstawie obowiązującej w Grupie Instrukcji dotyczącej utraty wartości i nieściągalności 

należności z tytułu dostaw i usług.  

Należności z tytułu dostaw i usług nie są oprocentowane i mają zazwyczaj 14-dniowy termin płatności. 

Nota A7 - Aktywa finansowe długoterminowe 

Aktywa finansowe długoterminowe netto 31 grudnia 2010r. 31 grudnia 2009r.

 a ) w jednostkach za leżnych                                        -                                 -    

 - inne długoterminowe aktywa finansowe                                        -                                 -    

 b) w pozostałych jednostkach                                      20                                 -    

 - inne długoterminowe aktywa finansowe                                      20                               79    

 Razem                                      20                               79     

 

 

Nota A8 - Aktywa finansowe krótkoterminowe 
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Aktywa finansowe krótkoterminowe netto 31 grudnia 2010r. 31 grudnia 2009r.

a) w jednostkach za leżnych                                        -                                           -    

- udzielone pożyczki                                        -                                           -    

- inne krótkoterminowe aktywa finansowe                                        -                                           -    

b) w pozostałych jednostkach                                     54    105

- udzielone pożyczki                                     54    51

- inne krótkoterminowe aktywa finansowe                                        -    54

Razem                                     54                                      105     

Nota A9 – Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 

Specyfikacja środków pienieżnych 31 grudnia 2010r. 31 grudnia 2009r.

Środki  pieniężne w kas ie                                    8                                       4    

Środki  pieniężne na rachunkach bankowych, w tym:                             1 396                                1 799    

- rachunki  bieżące                                546                                   581    

- depozyty do 1 roku                                850                                1 218    

Razem środki pieniężne                             1 404                                1 803     

Na dzień 31 grudnia 2010r. środki pieniężne o ograniczonej możliwości dysponowania wynoszą 38 tys. PLN (dla porównania na 
koniec roku 2009 była to kwota 17 tys. PLN). Jest to wartość wynikająca z utworzonego w spółce IMS SA i spółce Tech Cave 

Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. 

 

Nota A10 - Rozliczenia międzyokresowe 

Specyfikacja rozliczeń międzyokresowych (czynnych) 31 grudnia 2010r. 31 grudnia 2009r.

Rozl iczenia  międzyokresowe długoterminowe                                      32                                       27    

Czynne rozl iczenia  międzyokresowe kosztów, w tym:

- ubezpieczenia                                      40                                       43    

- prenumeraty, opłaty domena, prawne                                        7                                     113    

- wydatki  związane z marketingiem spółki                                      16                                          -    

- koszty energii, koszty telekomunikacyjne itp.                                      22                                          -    

- opłaty z tyt. usług IT i licencji                                      19                                          -    

- prowizja bankowa kredytowa                                        -                                       24    

- projekty rozwojowe                                    214                                     196    

- pozostałe                                      25                                       10    

Inne przedpłaty                                        -                                         6    

Razem                                    375                                     420     

 

Nota P1 – Kapitał własny przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego 

Kapitał podstawowy 31 grudnia 2010r. 31 grudnia 2009r.

Kapitał zakładowy                           658                                   651     

Na koniec roku 2009 na kapitał zakładowy składało się 32 566 161 akcji o wartości nominalnej 0,02 PLN każda. 

W dniu 30 czerwca 2010r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki IMS SA podjęło Uchwałę nr 22, na podstawie której zdecydowano 
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o podwyższeniu kapitału zakładowego o kwotę 7 tys. PLN w drodze emisji 350 tys. nowych akcji na okaziciela serii „E” o wartości 
nominalnej 0,02 PLN każda, za cenę emisyjną 2 PLN każda akcja. Na mocy uchwały wszystkie 350 tys. szt. akcji zostało 
przeznaczonych do objęcia przez Pana Marka Stolińskiego w drodze subskrypcji prywatnej. Podwyższenie kapitału zostało 
zarejestrowane w Sądzie Rejonowym dla Miasta Stołecznego Warszawy dnia 28 września 2010r. 
Ze względu na przeprowadzoną emisję akcji serii „E” wzrostowi uległ kapitał podstawowy  IMS SA o 7 tys. zł. oraz kapitał zapasowy 
IMS SA  o kwotę 690 tys. PLN. 

Na dzień 31 grudnia 2010r. na kapitał zakładowy składało się 32 916 161 akcji o wartości nominalnej 0,02 PLN. 

Kapitał podstawowy (struktura) 

 Kapitał zakładowy - struktura  Ilość akcji  Ilość głosów 
 Wartość nominalna 

akcji (w złotych) 

 Wartość 

jednostkowa 

Seria A 2 500 000                     2 500 000                     50 000                          0,02                            

Seria B 22 500 000                   22 500 000                   450 000                        0,02                            

Seria C 1 241 820                     1 241 820                     24 836                          0,02                            

Seria D 6 324 341                     6 324 341                     126 487                        0,02                            

Seria E 350 000                        350 000                        7 000                            0,02                            

 Razem                  32 916 161                     32 916 161                          658 323     

Akcje żadnej z serii nie są uprzywilejowane co do dywidendy oraz zwrotu z kapitału. 

 

Zestawienie zmian liczby akcji w ciągu roku 2010 

Wyszczególnienie Liczba akcji Akcje zwykłe Wartość akcji Nadwyżka ze sprzedaży Razem  

Stan na 31 grudnia  2009r.        32 566 161                   32 566 161                 0,02                                       -          651 323    

Wpływy z emis ji  akcji  na  okaziciela  seri i              350 000                        350 000                 0,02                                       -              7 000    
Stan na 31 grudnia 2010 r.        32 916 161                   32 916 161                 0,02                                       -          658 323     

Kapitał zapasowy 31 grudnia 2010r. 31 grudnia 2009r.

Kapitał zapasowy                      19 300                              16 040     

Na dzień 31 grudnia 2010r. jak i na dzień 31 grudnia 2009r. w Grupie nie wystąpiły kategorie kapitału własnego, takie 
jak: udziały własne, kapitał rezerwowy oraz odpisy z zysku netto w ciągu roku.  

Nota P2 – Kapitał własny przypadający udziałom niekontrolującym 

Specyfikacja kapitału udziałowców niekontrolujących 31 grudnia 2010r. 31 grudnia 2009r.

Udziały niekontrolujące Tech Cave Sp. z o.o.                                -                                   151    

Udziały niekontrolujące VMS Sp. z o.o.                             (377)                                 (140)

Udziały niekontrolujące IMS Spain                             (354)                                 (287)

Razem                             (731)                                 (275)  

 

Pozostałe informacje 

Poniższa tabela prezentuje pozycje, które składają się na kapitał akcjonariuszy niekontrolujących w poszczególnych spółkach. 
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VMS Sp. z o.o. 31 grudnia 2010r. 31 grudnia 2009r.

udzia ły niekontrolujące 30% 30%

Udział w kapita le podstawowym                             15    15

Udział w zysku 2007 roku                             62    61

Udział w stracie 2008 roku                               (67)                                   (67)

Udział w stracie 2009 roku                             (149)                                 (149)

Udział w stracie 2010 roku                             (238)                                      -   

Razem kapitał udziałów niekontrolujących VMS Sp. z o.o.                             (377)                                 (140)  
 

IMS Spain 31 grudnia 2010r. 31 grudnia 2009r.

udzia ły niekontrolujące 17% 17%

Udział w kapita le podstawowym                             57                                     57    

Udział w stracie lat poprzednich                             (164)                                 (164)

Udział w stracie okresu 01-09.2009 r.                             (152)                                 (152)

Udział w stracie okresu 10-12.2009 r.                               (28)                                   (28)

Udział w stracie 2010 roku                               (67)                                      -   

Razem kapitał udziałów niekontrolujących IMS Spain Sp. z o.o.                             (354)                                 (288)  
 

 

Nota P3 – Kredyty i pożyczki 

Kredyty i pożyczki - specyfikacja 31 grudnia 2010r. 31 grudnia 2009r.

Kredyty                                  5 060                                       3 830    

 - długoterminowe                                  1 250                                               -    

 - krótkoterminowe                                  3 810                                       3 830    

Pożyczki                                         -                                              1    

 - długoterminowe                                         -                                               -    

 - krótkoterminowe                                         -                                              1    

Kredyty i pożyczki razem                                  5 060                                       3 831    

Kredyty i pożyczki długoterminowe razem                                  1 250                                               -    

Kredyty i pożyczki krótkoterminowe razem                                  3 810                                       3 831     

Kredyty bankowe według terminów wymagalności 31 grudnia 2010r. 31 grudnia 2009r.

Do 1 roku                                  3 810                                       3 830    

Od 1 roku do 2 lat                                     565                                               -    

Od 2 do 5 lat                                     685                                               -    

Powyżej 5 lat                                         -                                               -    

Razem kredyty, w tym                                  5 060                                       3 830    

 - długoterminowe                                  1 250                                               -    

 - krótkoterminowe                                  3 810                                       3 831     

 

 

 

Kredyty bankowe w podziale na waluty  
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Kredyty bankowe w podziale na waluty 31 grudnia 2010r. 31 grudnia 2009r.

 a ) w walucie polskiej                                  2 653                                       1 437    

 b) w walucie obcej (wg walut i  po przel iczeniu   

     na  zł)

                                 2 407                                       2 393    

Razem                                  5 060                                       3 830     

W roku 2010 nastąpił wzrost wartości kredytów w Grupie Kapitałowej. Wzrost ten wynika z otrzymanego przez Internet Media 
Services SA i Tech Cave Sp.  z o.o.  kredytu technologicznego opisanego szczegółowo w Sprawozdaniu z działalności Grupy w punkcie 
2.1.1. 

Spółka IMS SA w związku z otrzymanym dofinansowaniem na realizację Projektu „Wdrożenie najnowocześniejszego Systemu 

Videomarketingu Digital Signage Premium w wiodących galeriach”, podpisała w dniu 22 marca 2010 roku umowę kredytową 

z bankiem refinansującym – Raiffeisen Bank Polska SA. Umowa została podpisana na  kwotę 3 448 tys. PLN z terminem ostatecznej 

spłaty do dnia 30 grudnia 2014 roku. Na dzień 31 grudnia 2010 roku kwota wykorzystanego kredytu w ramach kredytu 

technologicznego wynosi 1 073 tys. złotych. 

Bankiem kredytującym w ramach Kredytu Technologicznego w przypadku Spółki Tech Cave podobnie jak w przypadku IMS SA, jest 

Raiffeisen Bank Polska SA z siedzibą w Warszawie. Umowa kredytowa z Raiffeisen Bank została podpisana w dniu 11 marca 2010 roku 

na kwotę 1 987 tys. PLN z terminem ostatecznej spłaty do dnia 30 września 2015 roku. Na dzień 31 grudnia 2010 roku kwota 

wykorzystanego kredytu w ramach kredytu technologicznego wynosi 487 tys. złotych. 

Jednostka dominująca na koniec roku 2010 korzystała z kredytów w rachunku bieżącym na podstawie umów zawartych z bankami 
HSBC Bank Polska SA, Raiffeisen Bank Polska SA oraz PKO BP S.A. Kredyty wykorzystywane były w bieżącej działalności Spółki. 
Jednostka zależna Tech Cave Sp. z o.o. na koniec roku 2010 posiadała kredyty w rachunkach bieżących w Banku HSBC Bank Polska SA 
Kredyty wykorzystywane były w bieżącej działalności jednostki. Jednostka zależna Videotronic Media Solutions Sp. z o.o. na koniec 
roku 2010 posiadała linię kredytową w Banku HSBC Bank Polska SA Kredyt wykorzystywany był w bieżącej działalności jednostki.  

Kredyty zaciągnięte przez spółki Grupy Kapitałowej oprocentowane są na bazie zmiennych stóp procentowych.  

Oprocentowanie oparte jest na stopie referencyjnej WIBOR 1M powiększonej o marżę kredytową. 
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Zobowiązania z tytułu kredytów bankowych na dzień 31 grudnia 2010r. 

Siedziba

waluta PLN waluta PLN

IMS
 Rai ffeisen Bank 

Polska  S.A.   
 W-wa  PLN           1 000     PLN                -       bieżący 

 oświadczenie o podaniu s ię egzekucji , 

utrzymanie odpowiedniego poziomu 

obrotów 

IMS

 Rai ffeisen Bank 

Polska  S.A. (kredyt 

technologiczny)  

 W-wa  PLN           3 448     PLN           1 074    

 umowa 

kredytowa nr 

CRD/31968/10 

wg. 

harmonogra

mu - 0statnia  

rata  

30.12.2014r.  

oświadczenie o poddaniu s ię egzekucji , 

pełnomocnictwo do rachunku bieżącego, 

kaucja  ś rodków pieniężnych 400 tys .PLN, 

weksel  in blanco, zastaw rejestrowy na 

środkach trwałych, cicha  ces ja  przelewu 

wierzytelności  z umowy premi i  

technologicznej, jawna ces ja  z 

wierzytelności  od dłużników

IMS  Bank PKO BP S.A.  Łódź  PLN              500     PLN                -       bieżący 

 weksel  in blanco, deklaracja  weks lowa, 

oświadczenie o poddaniu s ię egzekucji  oraz 

umowa ces ji  z kredytodawcą dot. 

dokonywania  przez IMS na rzecz 

kredytodawcy przelewów wierzytelności  

IMS  HSBC  W-wa  PLN           2 700     PLN           2 407     bieżący 

 weksel  in blanco, deklaracja  weks lowa, 

oświadczenie o poddaniu s ię egzekucji  oraz 

umowa ces ji  z kredytodawcą dot. 

dokonywania  przez IMS na rzecz 

kredytodawcy przelewów wierzytelności , 

utrzymanie odpowiedniego poziomu 

obrotów 

Razem IMS  Razem           7 648              3 481    

Tech Cave  HSBC   W-wa  PLN              800     PLN              796     2011-11-08 

 weksel  in blanco, deklaracja  weks lowa, 

oświadczenie o poddaniu s ię egzekucji , 

pełnomocnictwo  dla  Banku upoważnia jące 

do dzia lania  w imieniu Kredytodawcy, 

utrzymanie odpowiedniego poziomu 

Tech Cave
 HSBC (KREDYT 

IMPORTOWY) 
 W-wa  PLN              250     PLN                -      

 od 30 dni  do 

180 dni  

weksel  in blanco, deklaracja  weks lowa, 

oświadczenie o poddaniu s ię egzekucji , 

pełnomocnictwo  dla  Banku upoważnia jące 

do dzia lania  w imieniu Kredytodawcy, 

utrzymanie odpowiedniego poziomu 

Tech Cave
 Rai ffeisen (kredyt 

technologiczny) 
 W-wa  PLN           1 987     PLN              487              42 277    

 kaucja  300 tys . PLN, weksel  in blanco wraz 

deklaracja  weks lową, zastaw rejestrowy na 

ś rodkach trwałych wraz z ces ją 

ubezpieczenia  wierzytelności , ces ja  umowy 

o premie technologiczną 

Razem Tech 

Cave
Razem           3 037                  -              1 283    

VMS  HSBC   W-wa  PLN              300     PLN              296     bieżący 

weksel  in blanco, deklaracja  weks lowa, 

oświadczenie o poddaniu s ię egzekucji , 

pełnomocnictwo dla  Banku upoważnia jące 

do dzia łania  w imieniu  Kredytobiorcy, 

utrzymanie odpowiedniego poziomu 

obrotów, zabezpieczenie korporacyjne  o 

poddaniu s ię egzekucji  przez IMS na rzecz 

Kredytodawcy 

Razem VMS Razem              300                  -                 296    

TOTAL         10 985                  -              5 060    

Kwota pozostała do spłaty
Spółka Bank Termin spłaty

Kredyt wg umowy
Zabezpieczenie
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Zobowiązania z tytułu kredytów bankowych na dzień 31 grudnia 2009r. 

Siedziba

waluta PLN waluta PLN

IMS
Rai ffeisen Bank 

Polska  S.A.  
 W-wa PLN           1 000    PLN              336    bieżący

 oświadczenie o podaniu s ię egzekucji , 

utrzymanie odpowiedniego poziomu 

obrotów 

IMS
BANK Zachodni  

WBK S.A.
Wrocław PLN              200    PLN                12    bieżący

 weksel  in blanco, deklaracja  weks lowa, 

oświadczenie o poddaniu s ię egzekucji  oraz 

umowa ces ji  z kredytodawcą dot. 

dokonywania  przez IMS na rzecz 

kredytodawcy przelewów wierzytelności , 

utrzymanie odpowiedniego poziomu 

obrotów 

IMS
HSBC Bank Polska  

S.A.
 W-wa PLN           2 700    PLN           2 393    bieżący

 weksel  in blanco, deklaracja  weks lowa, 

oświadczenie o poddaniu s ię egzekucji  oraz 

umowa ces ji  z kredytodawcą dot. 

dokonywania  przez IMS na rzecz 

kredytodawcy przelewów wierzytelności , 

utrzymanie odpowiedniego poziomu 

obrotów 

Razem IMS Razem           3 900              2 741    

Tech Cave
HSBC Bank Polska  

S.A.
 W-wa PLN              800    PLN              753    21.10.2010

 weksel  in blanco, deklaracja  weks lowa, 

oświadczenie o poddaniu s ię egzekucji  oraz 

umowa ces ji  z kredytodawcą dot. 

dokonywania  przez TC na  rzecz 

kredytodawcy przelewów wierzytelności , 

utrzymanie odpowiedniego poziomu 

obrotów 

Tech Cave
HSBC Bank Polska  

S.A.
 W-wa PLN              400    PLN              224    

od 30 dni  do 

180 dni

 weksel  in blanco, deklaracja  weks lowa, 

oświadczenie o poddaniu s ię egzekucji  oraz 

umowa ces ji  z kredytodawcą dot. 

dokonywania  przez TC na  rzecz 

kredytodawcy przelewów wierzytelności , 

utrzymanie odpowiedniego poziomu 

obrotów 

Razem Tech 

Cave
Razem           1 200                 977    

VMS
HSBC Bank Polska  

S.A.
 W-wa PLN              300    PLN              111    bieżący

weksel  in blanco, deklaracja  weks lowa, 

oświadczenie o poddaniu s ię egzekucji , 

pełnomocnictwo dla  Banku upoważnia jące 

do dzia łania  w imieniu  Kredytobiorcy, 

utrzymanie odpowiedniego poziomu 

obrotów, zabezpieczenie korporacyjne  o 

poddaniu s ię egzekucji  przez IMS na rzecz 

Kredytodawcy 

Razem VMS Razem              300                  -                 111    

TOTAL           5 400                  -              3 828    

Kwota pozostała do spłaty
Spółka

Kredyt wg umowy
Bank Termin spłaty Zabezpieczenie

   

Na dzień 31 grudnia 2009r. kwota 3 tys. PLN znajdowała się na środkach pieniężnych w drodze. 
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Nota P4 – Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego 

31 grudnia 2010r. 31 grudnia 2009r.

Zobowiązania z tytułu leasingu  finansowego, wymagalne w ciągu:                           4 608                           3 977    

- jednego roku                           1 985                           1 994    

- jednego do pięciu lat                           2 623                           1 983    

- powyżej pięciu lat                                   -                                   -    

 Wartość przyszłych odsetek                              570                              553    

Wartość bieżąca przyszłych zobowiązań 4 038                        3 424    

- Pomniejszona o kwoty wymagalne w ciągu 12 mies ięcy (ujęte w 

zobowiązaniach krótkoterminowych)                           1 740                           1 724    

- Zobowiązanie wymagalne w okres ie po 12 mies iącach                           2 298                           1 700    

Wyszczególnienie
Minimalne raty leasingowe

 

 

Nota P5 – Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania 

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania 31 grudnia 2010r. 31 grudnia 2009r.

Długoterminowe                                      4                                           7    

- zobowiązania  z tytułu dostaw i  us ług                                      4                                           7    

- zobowiązania  pozostałe                                       -                                           -    

- zobowiązania  z tytułu podatku dochodowego                                       -                                           -    

Krótkoterminowe                               4 098                                    3 439    

- zobowiązania  z tytułu dostaw i  us ług                               3 266                                    2 689    

- zobowiązania  z tytułu podatku dochodowego                                  182                                       150    

-zobowiązania z tytułu pozostałych podatków, ceł, ubezpieczeń

społecznych i  inne

                                 614                                       718    

- zobowiązania  z tytułu wynagrodzeń                                      2                                           -    

- zobowiązania  inwestycyjne                                       -                                         41    

- inne zobowiązania                                    34                                           4    

Razem                               4 102                                    3 609     

Nota P6 – Rezerwy na inne zobowiązania 

Specyfikacja rezerw długoterminowych z tyt.zobowiązań 31 grudnia 2010r. 31 grudnia 2009r.

Rezerwy na odprawy emerytalne i  podobne                                      12                                     6    

Rezerwy razem                                      12                                     6     

Specyfikacja rezerw krótkoterminowych z tyt.zobowiązań 31 grudnia 2010r. 31 grudnia 2009r.

Rezerwa na wynagrodzenia  i  niewykorzystane urlopy                                      81                                   22    

Wykonane niezafakturowane us ługi , w tym:                                    307                                 342    

- koszty dzierżawy powierzchni                                        -                                     6    

- koszty zakupu miejsca  reklamowego                                    231                                 128    

- koszty wynagrodzeń i  us ług                                      76                                   87    

- pozostałe                                        -                                 121    

Przychody przyszłych okresów                                        -                                   48    

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socja lnych                                      38                                   16    

Pozostałe rezerwy                                      42                                   62    

Rezerwy razem                                    468                                 490     



112 
 

Grupa Kapitałowa IMS                               w tys. złotych o ile nie zaznaczono inaczej 

Zmiana stanu rezerw długoterminowych z 

tyt.zobowiązań

 Rezerwy 

na odprawy 

emerytalne 

Razem

1 stycznia 2009r.              6                 6    

Utworzenie              6                 6    

Wykorzystanie               -                  -    

Rozwiązanie              6                 6    

31 grudnia 2009r.              6                 6    

1 stycznia 2010r.              6                 6    

Utworzenie            12               12    

Wykorzystanie               -                  -    

Rozwiązanie              6                 6    
31 grudnia 2010r.            12               12     

Zmiana stanu rezerw 

krótkoterminowych z tyt.zobowiązań

 Rezerwa na wynagrodzenia i 

niewykorzystane urlopy 

 Wykonane nie zafakturowane 

usługi 
Pozostałe rezerwy Razem

1 stycznia 2009r.                                             62                                                 689                                         52                                       803    

Utworzenie                                             22                                                 342                                       679                                    1 042    

Wykorzystanie                                               -                                                      -                                           -                                            -    

Rozwiązanie                                             62                                                 689                                       603                                    1 355    

31 grudnia 2009r.                                             22                                                 342                                       127                                       490    

1 stycznia 2010r.                                             22                                                 342                                       127                                       490    

Utworzenie                                             81                                                 307                                         80                                       468    

Wykorzystanie                                               -                                                      -                                           -                                            -    

Rozwiązanie                                             22                                                 342                                       127                                       490    

31 grudnia 2010r.                                             81                                                 307                                         80                                       468     

Rezerwy na wykonane niezafakturowane usługi wynikają z szacowanej lub pewnej kwoty, która według obowiązujących umów 
obciąży Grupę Kapitałową. Kwoty rezerw wynikają między innymi z zarachowanych niewypłaconych wynagrodzeń dla 
współpracowników, rezerwy na koszty niewykorzystanych urlopów oraz kosztów otrzymanych niezafakturowanych usług. 
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Dane uzupełniające do skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów 

Nota R1 – Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi 

Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi– struktura rzeczowa
Za rok zakończony

31 grudnia 2010r.

Za rok zakończony

31 grudnia 2009r.

Reklama Audio                    8 598                     8 160    

Abonamenty audio i  video                    7 586                     6 995    

Digi ta l  Signage                    5 376                     3 654    

Aromamarketing                       794                          86    

Pozostała  sprzedaż                    1 906                     1 696    

Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby                    1 030                     1 608    

Przychody ogółem                  25 290                   22 199     

 

Nota R2 – Koszty działalności operacyjnej 

Koszty działalności operacyjnej
Za rok zakończony

31 grudnia 2010r.

Za rok zakończony

31 grudnia 2009r.

Koszty działalności operacyjnej

Amortyzacja                    2 340                            1 866    

Zużycie materia łów i  energi i                    2 146                            1 816    

Usługi  obce                  11 785                            9 641    

Podatki  i  opłaty                       135                               106    

Wynagrodzenia                    6 250                            5 279    

Ubezpieczenia  społeczne i  inne świadczenia                       873                               701    

Pozostałe koszty rodzajowe                       624                               412    

Wartość sprzedanych towarów i  materia łów                       906                               583    

Razem                  25 059                          20 401     

Koszty działalności operacyjnej wyniosły w bieżącym okresie 25 059 tys. PLN i wzrosły o 4 658 tys. PLN  (tj. o 22,8 %) w porównaniu 
do roku 2009. Największymi pozycjami kosztów działalności operacyjnej były: usługi obce w wysokości 11 785 tys. PLN  (wzrost 
w stosunku do roku ubiegłego o 22,2 %), koszty wynagrodzeń wraz z narzutami w łącznej wysokości  7 122 tys. PLN (wzrost 
w stosunku do roku ubiegłego o 16%), oraz amortyzacja w kwocie 2 340 tys. PLN (wzrost w stosunku do roku ubiegłego o 25,4%). 
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Nota R3 – Pozostałe przychody i koszty operacyjne 

Pozostałe przychody operacyjne
Za rok zakończony

31 grudnia 2010r.

Za rok zakończony

31 grudnia 2009r.

Zysk ze zbycia  rzeczowych aktywów trwałych                            3                             41    

Rozwiązane rezerwy                            2                             26    

Przychody z postępowania  spornego                            -                               5    

Nadwyżki  inwentaryzacyjne                          22                                -    

Spisane przedawnione zobowiązania                            5                               7    

Inne przychody operacyjne                            -                               4    

Razem                          32                             83     

 

Pozostałe koszty operacyjne
Za rok zakończony

31 grudnia 2010r.

Za rok zakończony

31 grudnia 2009r.

Strata  ze zbycia  rzeczowych aktywów trwałych                          25                                -    

Aktual izacja  wartości  aktywów niefinansowych, 

w tym:
                       206                           233    

- odpisy aktual izujące wartość należności                        184                           233    

- odpisy aktualizujące wartość zapasów                          22                                -    

Niedobory inwentaryzacyjne                        255                                -    

Koszty zaniechanych projektów                          36                                -    

Odpisane należności  - umorzenie                          37                               9    

Koszty odszkodowań i  kar                            3                             74    

Utworzone rezerwy emerytalne                            4                                -    

Inne koszty operacyjne                          26                             20    

Razem                        592                           336     

 

Nota R4 – Przychody i koszty finansowe 

Przychody finansowe
Za rok zakończony

31 grudnia 2010r.

Za rok zakończony

31 grudnia 2009r.

Otrzymane dywidendy                            -                                -    

Odsetki , w tym:                          75                           304    

 - z tytułu lokat bankowych                          62                             28    

Zyski  z tyt. różnic kursowych                        232                           677    

Pozostałe                            -                                -    

Razem                        307                           981     
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Koszty finansowe
Za rok zakończony

31 grudnia 2010r.

Za rok zakończony

31 grudnia 2009r.

 Odsetki :                        504                           361    

 - banków i  instytucji  leas ingowych                        504                           359    

 - organów administracji  państwowej                            -                               2    

Straty z tyt. różnic kursowych                        265                           269    

Aktual izacja  wartości  aktywów finansowych                     9 741                                -    

Inne koszty finansowe                        161                             24    

Razem                   10 671                           654     

W pozycji aktualizacja wartości aktywów finansowych wykazano odpis aktualizujący wartość firmy wynikającej z przejęcia IMS 
Germany i IMS Spain opisany w nocie A1. 

Nota R5 - Podatek dochodowy 

Struktura podatku dochodowego – bieżący i odroczony
Za rok zakończony

31 grudnia 2010r.

Za rok zakończony

31 grudnia 2009r.

Podatek bieżący 185 370

Podatek odroczony                          (208)                         (431)

Razem                            (23)                           (61)  

 

 
Inne dane uzupełniające 

Nota D1 – Pracownicy i koszty pracy 

Liczba pracowników
Za rok zakończony

31 grudnia 2010r.

Za rok zakończony

31 grudnia 2009r.

Pracownicy /wszystkie spółki  Grupy/                            70                              63    

Zarząd /wszystkie spółki  Grupy/                            11                              12    

Razem                            81                              75     

Wynagrodzenie wypłacone i należne Członkom Zarządu i 

Rady Nadzorczej

Za rok zakończony

31 grudnia 2010r.

Za rok zakończony

31 grudnia 2009r.

Zarząd                       1 701                         1 431    

Rada Nadzorcza                          120                            118    

Zarząd - wynagrodzenie w jednostkach za leżnych                            42                              30    

Razem                       1 863                         1 578     

Nota D2 - Dywidendy 

Z zysków lat 2010 jak i 2009 nie zostały wypłacone żadne dywidendy udziałowcom w Grupie Kapitałowej. W dniu 30 czerwca 2009r. 
Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Tech Cave podjęło Uchwałę nr 3 w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2008. Na 
mocy Uchwały zysk netto w wysokości 113 tys. zł. postanowiono podzielić: 

- 60% tj. 67,8 tys. PLN na kapitał zapasowy 

- 40% tj. 45,2 tys. PLN na wypłatę dywidendy dla udziałowców. 

Kwota w wysokości 45,2 tys. PLN została wypłacona na rzecz udziałowców w czerwcu 2010 roku.  
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Nota D3 – Jednostki powiązane 

Transakcje handlowe wewnątrz Grupy 

 Podmioty powiązane  Sprzedaż  Zakupy  Należności  Zobowiązania  
 Odpis aktualizujący 

należności 

 Odpis aktualizujący 

należności 

 Przychody 

finansowe (różnice 

kursowe, odsetki) 

 Koszty finansowe 

(różnice kursowe, 

odsetki) 

 31 grudnia 2009 r. 

 IMS S.A.                        730                        3 361                        2 845                           135                                -                                -                             75                             72    

 Tech Cave Sp. z o.o.                     3 273                             30                           139                             45                                -                                -                                -                                -    

 VMS Sp. z o.o.                        128                           385                           423                           950                                -                                -                                -                             26    

 Innovative Media  Solutions  GmbH                              -                           181                                -                           787                                -                                -                             43                             52    

 Videotronic España Multimedia  S.A                             -                           208                                -                        1 490                                -                                -                             44                             12    

 Podmiot powiązany z kluczowym 

personelem kierowniczym 

                         35                               1                                -                                -                                -                                -                                -                                -    

 Razem w roku 2009                     4 166                        4 166                        3 407                        3 407                                -                                -                           162                           162    

 31 grudnia 2010r. 

 IMS S.A.                        722                        3 869                        3 051                           168                                -                        3 008                           305                           111    

 Tech Cave Sp. z o.o.                     3 607                           126                           133                             39                                -                                -                                -                             19    

 VMS Sp. z o.o.                        298                           273                           262                           931                           931                                -                             28                             63    

 Innovative Media  Solutions  GmbH                              -                             14                             40                           773                           662                                -                             64                           213    

 Videotronic España Multimedia  S.A                             -                           588                                -                        1 615                        1 415                                -                             85                             76    

 Kluczowy personel  kierowniczy                        146                             15                             13                                -                                -                                -                                -                                -    

 Podmiot powiązany z kluczowym 

personelem kierowniczym 

                       112                                -                             27                                -                                -                                -                                -                                -    

 Razem w roku 2010                     4 885                        4 885                        3 526                        3 526                        3 008                        3 008                           482                           482     
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Nota D3 – Jednostki powiązane c.d. 

 Podmioty powiązane 
 Otrzymane 

pożyczki 
 Udzielone pożyczki 

 Odpis aktualizujący 

pożyczki 

 Odpis aktualizujący 

pożyczki 

 Odpisy 

aktualizujące 

pozostałe aktywa 

 Odpisy 

aktualizujące 

pozostałe aktywa 

 Dywidenda 

należności 

 Dywidenda 

zobowiązanie 

 31 grudnia 2009 r. 

 IMS S.A.                             -                        8 153                                -                                -                                -                                -                             29                                -    

 Tech Cave Sp. z o.o.                             -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                             29    

 VMS Sp. z o.o.                        215                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                -    

 Innovative Media  Solutions  GmbH                      6 592                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                -    

 Videotronic España Multimedia  S.A                     1 346                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                -    

 Podmiot powiązany z kluczowym 

personelem kierowniczym 

                            -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                -    

 Razem w roku 2009                     8 153                        8 153                                -                                -                                -                                -                             29                             29    

 31 grudnia 2010r. 

 IMS S.A.                             -                        9 018                                -                        9 322                                -                        1 466                                -                                -    

 Tech Cave Sp. z o.o.                        370                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                -    

 VMS Sp. z o.o.                        460                                -                           494                                -                             35                                -                                -                                -    

 Innovative Media  Solutions  GmbH                      6 681                                -                        7 214                                -                        1 431                                -                                -                                -    

 Videotronic España Multimedia  S.A                     1 507                                -                        1 614                                -                                -                                -                                -                                -    

 Kluczowy personel  kierowniczy                             -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                -    

 Podmiot powiązany z kluczowym 

personelem kierowniczym 

                            -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                -    

 Razem w roku 2010                     9 018                        9 018                        9 322                        9 322                        1 466                        1 466                                -                                -     
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Grupa Kapitałowa IMS                               w tys. złotych o ile nie zaznaczono inaczej 

Nota D4 – Zobowiązania warunkowe 

Pozycje pozabilansowe
Za rok zakończony

31 grudnia 2010r.

Za rok zakończony

31 grudnia 2009r.

Zobowiązania  warunkowe                     26 786                            14 026    

- na rzecz jednostek powiązanych                              -                                     -    

- na rzecz pozostałych jednostek                     26 786                            14 026     

Zobowiązania warunkowe - specyfikacja
Za rok zakończony

31 grudnia 2010r.

Za rok zakończony

31 grudnia 2009r.

Weks le in blanco dotyczące zawartych umów leas ingowych                       4 609                              3 953    

Deklaracja o poddaniu s ię egzekucji , weksel in blanco z tytułu umowy kredytu w rachunku

bankowym w Banku Zachodnim WBK

                             -                                 400    

Deklaracja o poddaniu s ię egzekucji , weksel in blanco z tytułu umowy kredytu w rachunku

bankowym (IMS SA) w Raiffeisen Bank Polska S.A.

                      1 500                              1 500    

Deklaracja o poddaniu s ię egzekucji , weksel in blanco z tytułu umowy kredytu w rachunku

bankowym (IMS SA) w PKO

                      1 000                                     -    

Deklaracja o poddaniu s ię egzekucji , weksel in blanco z tytułu umowy kredytu w rachunku

bankowym (IMS SA) w HSBC - kredyt obrotowy

                      5 250                              4 050    

Deklaracja o poddaniu s ię egzekucji , weksel in blanco z tytułu umowy kredytu w rachunku

bankowym w HSBC (kredyt importowy) TECH CAVE

                         375                                     -    

Sol idarne poręczenie IMS SA za wystawcę weks la (Tech Cave) dotyczący umowy kredytowej -

kredyt importowy HSBC Bank Polska S.A.

                         275                              1 040    

Sol idarne poręczenie IMS SA za wystawcę weks la (Tech Cave) dotyczący umowy kredytowej -

kredyt obrotowy HSBC Bank Polska S.A.

                         880                              2 080    

Sol idarne poręczenie IMS SA za wystawcę weks la (Videotronic Media Solutions) dotyczący umowy

kredytowej - kredyt obrotowy HSBC Bank Polska

                         330                                 780    

Sol idarne poręczenie IMS SA za wystawcę weks la (Tech Cave) dotyczący umowy kredytowej

(kredyt technologiczny) do rachunku bankowego Rai ffeisen Bank Polska  S.A.

                      2 981                                     -    

Deklaracja o poddaniu s ię egzekucji , z tytułu umowy o prowadzenie rachunku i obs ługę

rachunku bankowego w  ING S.A. dla VMS - karta  płatnicza

                             5                                     5    

Deklaracja o poddaniu s ię egzekucji , weksel in blanco z tytułu umowy kredytowej IMS SA

(kredyt  technologiczny) w rachunku bankowym Rai ffeisen Bank Polska  S.A.

                      5 357                                     -    

Deklaracja o poddaniu s ię egzekucji , weksel in blanco z tytułu umowy kredytowej TECH CAVE 

(kredyt  technologiczny) w rachunku bankowym Rai ffeisen Bank Polska  S.A.

                      2 981                                     -    

Deklaracja o poddaniu s ię egzekucji , weksel in blanco( IMS SA )z tytułu umowy kredytu w

rachunku bankowym w HSBC - kredyt obrotowy (Videotronic Media Solutions)

                         450                                     -    

Weksel in blanco wraz z deklaracją weks lową jako zabezpieczenie wynajmującego IMS SA na 

poczet czynszu zgodnie z Umową najmu RODAN

                           87                                   88    

Ces ja wierzytelności z umowy ubezpieczenia zastawu rejestrowego na zbiorze rzeczy

ruchomych IMS SA zawarta  z Ra i ffeisen Bank Polska  S.A.(dot poz. 12)

                         699                                     -    

Weksel  in blanco z tytułu umowy IMS SA z Fi rmą Shel l                              7                                     7    

Zobowiązanie z tytułu procesu sądowego z byłym pracownikiem IMS Aspain                              -                                 123    

Razem                     26 786                            14 026     
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Grupa Kapitałowa IMS                               w tys. złotych o ile nie zaznaczono inaczej 

Nota D5 – Zdarzenia po dacie bilansu 

Istotne zdarzenia po dniu bilansowym opisane zostały w sprawozdaniu z działalności Grupy w pkt. 4. 
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Grupa Kapitałowa IMS                               w tys. złotych o ile nie zaznaczono inaczej 

Nota D6 – Opis znaczących postanowień umów leasingowych aktywnych na dzień 31.12.2010r.  

We wskazanym okresie Grupa leasingowała środki trwale od ORIX Polska SA, ING Lease, Bankowego Leasingu Sp. z o. o., Volkswagen Leasing Polska Sp. z o.o., Europejskiego Funduszu Leasingowego SA. 
Przedmiotami leasingu były specjalistyczne urządzenia do audio-, video- i aromamarketingu, samochody i sprzęt komputerowy. Szczegółową specyfikację umów leasingowych zawartych przez Grupę Kapitałową IMS 
SA i aktywnych na dzień 31.12.2010r.  przedstawiają poniższe tabele.  

Leasingobiorca

Liczba 

podpisanych 

umów

Przedmiot 
Waluta 

umowy

Wartość 

początkowa netto 

przedmiotu 

leasingu

Podstawa ustalania kwoty 

warunkowych opłat

Warunki przedłużenia 

umowy

Możliwości zakupu i ew. 

postanowienia dot. 

podwyższenia ceny

Ograniczenia wynikające z 

umowy

IMS S.A. 30 Specja l i s tyczne 

urządzenie do 

audio-, video- 

i  

aromamarketi

ngu

PLN 3 588 nie dotyczy, dodatkowe

opłaty dotyczą

ubezpieczenia  

przedmiotu leas ingu na

rachunek leas ingobiorcy

umowy zawarta na czas

okreś lony, po okres ie

trwania umowy

przedmiot leas ingu

przechodzi na własność

leas ingobiorcy po

uiszczeniu ceny 

cena sprzedaży w

wysokości 0,1% do 1%

wartości początkowej,

brak postanowień

dotyczących wzrostu cen

brak, zabezpieczenie

umowy stanowi weksel

in blanco

IMS S.A. 6 systemy 

videomarketin

gowe

PLN 2 100 nie dotyczy, dodatkowe

opłaty dotyczą

ubezpieczenia  

przedmiotu leas ingu na

rachunek leas ingobiorcy

umowy zawarta na czas

okreś lony, po okres ie

trwania umowy

przedmiot leas ingu

przechodzi na własność

leas ingobiorcy po

uiszczeniu ceny

sprzedaży

cena sprzedaży w

wysokości 1% wartości

początkowej, brak

postanowień 

dotyczących wzrostu cen

brak, zabezpieczenie

umowy stanowi weksel

in blanco

IMS S.A. 8 samochody 

osobowe i  

ciężarowe

PLN 492 kaucja VAT oraz opłata

manipulacyjna będąca

zarazem opłatą końcową

(wykupową), koszty

ubezpieczenia

umowa zawarta na czas

okreś lony, po okres ie

trwania umowy

przedmiot leas ingu

przechodzi na własność

leas ingobiorcy po

uiszczeniu ceny

sprzedaży

cena sprzedaży w

wysokości 0,10% do

0,30% wartości

początkowej, brak

postanowień 

dotyczących wzrostu cen

brak, zabezpieczenie

umowy stanowi weksel

in blanco

IMS S.A. 2 pozostałe 

ś rodki  trwałe

PLN 44 kaucja VAT oraz opłata

manipulacyjna będąca

zarazem opłatą końcową

(wykupową), koszty

ubezpieczenia

umowa zawarta na czas

okreś lony, po okres ie

trwania umowy

przedmiot leas ingu

przechodzi na własność

leas ingobiorcy po

uiszczeniu ceny

sprzedaży

cena sprzedaży w

wysokości 0,1% wartości

początkowej, brak

postanowień 

dotyczących wzrostu cen

brak, zabezpieczenie

umowy stanowi weksel

in blanco
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Grupa Kapitałowa IMS                               w tys. złotych o ile nie zaznaczono inaczej 

Nota D6 - Opis znaczących postanowień umów leasingowych aktywnych na dzień 31.12.2010r.  – c.d. 

Leasingobiorca

Liczba 

podpisanych 

umów

Przedmiot 
Waluta 

umowy

Wartość 

początkowa netto 

przedmiotu 

leasingu

Podstawa ustalania kwoty 

warunkowych opłat

Warunki przedłużenia 

umowy

Możliwości zakupu i ew. 

postanowienia dot. 

podwyższenia ceny

Ograniczenia wynikające z 

umowy

Tech Cave

Sp. z o.o.

1 samochody 

osobowe i  

ciężarowe

PLN 55 nie dotyczy, dodatkowe 

opłaty dotyczą 

ubezpieczenia  

przedmiotu leas ingu na 

rachunek leas ingobiorcy

umowa zawarta  na  czas  

okreś lony, po okres ie 

trwania  umowy 

przedmiot leas ingu 

przechodzi  na  własność 

leas ingobiorcy po 

uiszczeniu ceny 

sprzedaży

Cena sprzedaży 

samochodu ciężarowego 

w wysokości  531,97 zł 

netto. Brak postanowień 

dotyczących wzrostu cen.

brak

Tech Cave

Sp. z o.o.

3 Urządzenia  

techniczne i  

maszyny

PLN 680 nie dotyczy, dodatkowe 

opłaty dotyczą 

ubezpieczenia  

przedmiotu leas ingu na 

rachunek leas ingobiorcy

umowa zawarta  na  czas  

okreś lony, po okres ie 

trwania  umowy 

przedmiot leas ingu 

przechodzi  na  własność 

leas ingobiorcy po 

uiszczeniu ceny 

cena sprzedaży w 

wysokości  0,1% wartości  

początkowej, brak 

postanowień 

dotyczących wzrostu cen

brak, zabezpieczenie 

umowy stanowi  weksel  

in blanco poręczony 

przez Internet Media  

Services  SA

Tech Cave

Sp. z o.o.

4 samochody 

osobowe i  

ciężarowe

PLN 181 dodatkowa opłata  - 

opłata  manipulacyjna w 

kwocie 463,52 PLN netto, 

ubezpieczenie 

przedmiotu leas ingu 

pokrywa leas ingodawca 

(dot.jednej umowy); w 

pozostałych umowach: 

nie dotyczy, dodatkowe 

opłaty dotyczą 

ubezpieczenia  

przedmiotu leas ingu na 

rachunek leas ingobiorcy 

umowa zawarta  na  czas  

okreś lony, po okres ie 

trwania  umowy 

przedmiot leas ingu 

przechodzi  na  własność 

leas ingobiorcy po 

uiszczeniu ceny 

sprzedaży

Wartość wykupu wynos i  

10% wartości  

początkowej (jedna 

umowa); w pozostałych 

umowach wartość 

wykupu wynos i  1% 

wartości  początkowej

brak, zabezpieczenie 

umowy stanowi  weksel  

in blanco

 

 
 



 
 

Nota D7- Podmiot uprawniony do badania sprawozdania finansowego  

                              
Biegły rewident został wybrany przez Radę Nadzorczą Spółki Internet Media Services SA uchwałą nr 2 z dnia 24 listopada 

2010r. w sprawie wyznaczenia podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Spółki za 2010 rok oraz 

skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za 2010 rok. Jako podmiot uprawniony do badania 

sprawozdań finansowych za 2010r. została wybrana firma  4Audyt Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, wpisana na listę 

podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod nr 3363. 

Umowę podpisano w dniu 29 listopada 2010r. na czas określony, niezbędny do wykonania badania sprawozdania 

finansowego. 

Łączna wysokość wynagrodzenia za badanie sprawozdania finansowego skonsolidowanego wynosi 8 tys. PLN netto. 

 

 

Podpisy Członków Zarządu 
 
Niniejsze skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Internet Media Services SA za okres 01 stycznia 2010r. do 31 
grudnia 2010r., zostało zatwierdzone do publikacji przez Zarząd jednostki dominującej w jej siedzibie w dniu 31 maja 2011r. 
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1.1. Jednostka dominująca 

Firma: Internet Media Services SA 

Siedziba: Warszawa (02-844) 

Adres: ul. Puławska 465 

Numer telefonu: +48 22 870 67 76 

Numer faksu: +48 22 870 67 33 

E-mail: biuro@ims.fm 

Adres internetowy: www.ims.fm 

Zarząd Internet Media Services SA (dalej IMS SA) z siedzibą w Warszawie, reprezentowany przez Michała 

Kornackiego, Dariusza Lichacza, Przemysława Świderskiego, Piotra Bielawskiego, Wojciecha Grendzińskiego 

podjął wszelkie działania niezbędne do należytego funkcjonowania Grupy Kapitałowej Internet Media Services 

(dalej Grupa lub Grupa Kapitałowa IMS) w ramach określonych celów działalności kierując się właściwymi 

przepisami prawa. 

IMS SA została utworzona w wyniku przekształcenia Spółki Internet Media Services Sp. z o.o. w spółkę akcyjną 

uchwałą Walnego Zgromadzenia Wspólników Spółki z dnia 08 marca 2007 r. (Rep.A nr 498/2007). Spółka 

Internet Media Services Sp. z o.o. zarejestrowana była w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez 

Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy  w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 

Sądowego pod numerem KRS 0000083234. 

IMS SA jest zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Miasta 

Stołecznego Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 

KRS 0000278240. Kapitał akcyjny Spółki według stanu na dzień 31 grudnia 2010 roku wynosił 658 323,22 zł 

i dzielił się na 32.916.161 akcji o wartości nominalnej 0,02 złotych każda.  

Spółka działa  pod firmą Internet Media Services SA.  

Jednostka działa na podstawie przepisów kodeksu spółek handlowych oraz w oparciu o Statut Spółki. 

 

1.2. Władze jednostki dominującej 

Na dzień 31 grudnia 2010r. władze Jednostki dominującej IMS stanowią: Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, 

Rada Nadzorcza oraz Zarząd. 

 

 

 

1.2.1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 
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W 2010 roku odbyło się jedno  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 30 czerwca 2010 roku. 

 

 Skład Akcjonariatu 

 Akcje kontrolowane przez osoby / 

podmioty nadzorujące 
 ilość akcji 

 % w kapitale 

zakładowym 
 ilość akcji 

 % w kapitale 

zakładowym 

 Wiesław Rozłucki 200 000 0,61% 200 000 0,61%

 Opera Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

/Bartosz Szymański/ 
2 626 500 7,98% 2 626 500 8,07%

 Krzysztof Bajołek

/Fundusz Inwestycyjny Zamknięty FORUM X/

/INVEST PBB SP. Z O.O. S.K.A. / 

5 923 282 18,00% 5 923 282 18,19%

 Artur G. Czeszejko-Sochacki 3 800 000 11,54% 3 750 000 11,52%

 SUMA        12 549 782    38,1%        12 499 782    38,4%

 Akcje kontrolowane przez osoby 

zarządzające 
 ilość akcji 

 % w kapitale 

zakładowym 
 ilość akcji 

 % w kapitale 

zakładowym 

 Michał Kornacki 5 134 000 15,60% 5 134 000 15,76%

 Dariusz Lichacz 6 420 000 19,50% 6 420 000 19,71%

 Przemysław Świderski 1 200 000 3,65% 1 200 000 3,68%

 SUMA        12 754 000    38,7%        12 754 000    39,2%

 Akcje kontrolowane przez członków 

zarządów spółek zależnych 
 ilość akcji 

 % w kapitale 

zakładowym 
 ilość akcji 

 % w kapitale 

zakładowym 

 Paweł Przetacznik 

/Tech Cave Sp. z o.o./ 
3 150 000 9,57% 3 150 000 9,67%

 Paweł Święch

/Tech Cave Sp. z o.o./ 
800 000 2,43% 800 000 2,46%

 SUMA          3 950 000    12,0%          3 950 000    12,1%

 Pozostali akcjonariusze  ilość akcji 
 % w kapitale 

zakładowym 
 ilość akcji 

 % w kapitale 

zakładowym 

 SUMA          3 662 379    11,1%          3 362 379    10,3%

 SUMA AKCJONARIATU        32 916 161    100%        32 566 161    100%

 Na dzień 

31 grudnia 2010 r. 

 Na dzień 

31 grudnia 2009 r. 

 

1.2.2. Rada Nadzorcza 

Na dzień 31 grudnia 2010r. w skład Rady Nadzorczej wchodzili: 

Wiesław Jan Rozłucki                                    - Przewodniczący Rady Nadzorczej, 

Bartosz Szymański                                         - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, 

Artur G. Czeszejko-Sochacki                         - Członek Rady Nadzorczej, 

Krzysztof Bajołek                                           - Członek Rady Nadzorczej. 

W ciągu 2010 roku nie nastąpiły zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki. 

Skład Rady Nadzorczej na dzień zatwierdzenia sprawozdania do publikacji: 
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Wiesław Jan Rozłucki                                    - Przewodniczący Rady Nadzorczej, 

Bartosz Szymański                                         - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, 

Artur G. Czeszejko-Sochacki                         - Członek Rady Nadzorczej, 

Krzysztof Bajołek                                           - Członek Rady Nadzorczej, 

Jarosław Dominiak                                    - Członek Rady Nadzorczej. 

 

Na dzień zatwierdzenia sprawozdania do publikacji uprawnienie do powoływania członków Rady Nadzorczej ma 

Walne Zgromadzenie oraz akcjonariusze posiadający co najmniej 10% kapitału zakładowego. Rada Nadzorcza 

składa się co najmniej z pięciu członków, powoływanych na wspólną, dwuletnią kadencję, przy czym 

dopuszczalne jest ponowne powoływanie do Rady Nadzorczej na następne kadencje tych samych osób. Rada 

Nadzorcza działa zgodnie z przepisami Kodeksu Spółek Handlowych, Statutu Spółki oraz Regulaminem Rady 

Nadzorczej uchwalonym przez Walne Zgromadzenie. 

1.2.3.  Zarząd 

Skład Zarządu na dzień 31 grudnia 2009r.: 

Michał Kornacki - Prezes Zarządu, 

Dariusz Lichacz - Członek Zarządu, 

Przemysław Świderski - Członek Zarządu, 

Piotr Nowak - Członek Zarządu, 

Wojciech Grendziński - Członek Zarządu, 

Jacek Duliński - Członek Zarządu. 

 

W dniu 22 grudnia 2009r. Pan Piotr Nowak złożył rezygnację z pełnienia funkcji Członka Zarządu z dniem 

31 marca 2010r. 

W dniu 28 stycznia 2010r. rezygnację z pełnienia funkcji Członka Zarządu złożył Pan Jacek Duliński. Rezygnacja 

nastąpiła z dniem 30 kwietnia 2010r. 

Na mocy Uchwały nr 2 Rady Nadzorczej Spółki z dnia 31 marca 2010r. na stanowisko Członka Zarządu Spółki – 

Dyrektora Finansowego, powołano Pana Piotra Bielawskiego. Powołanie nastąpiło z dniem 1 czerwca 2010r.  

Skład Zarządu na dzień 31 grudnia 2010r.: 

Michał Kornacki - Prezes Zarządu, 

Dariusz Lichacz - Członek Zarządu, 

Przemysław Świderski - Członek Zarządu, 

Piotr Bielawski - Członek Zarządu, 

Wojciech Grendziński - Członek Zarządu. 

Skład Zarządu na dzień zatwierdzenia sprawozdania do publikacji: 
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Michał Kornacki - Prezes Zarządu, 

Dariusz Lichacz - Wiceprezes Zarządu, 

Przemysław Świderski - Wiceprezes Zarządu, 

Piotr Bielawski - Wiceprezes Zarządu, 

Wojciech Grendziński - Wiceprezes Zarządu. 

 

Zarząd Spółki powoływany i odwoływany jest przez Radę Nadzorczą. Zgodnie ze Statutem Spółki Zarząd składa 

się z trzech do siedmiu członków, w tym Prezesa i Wiceprezesów. Członków Zarządu powołuje się na okres 

wspólnej dwuletniej kadencji, przy czym dopuszczalne jest ponowne powoływanie do Zarządu na następne 

kadencje. Do składania oświadczeń w imieniu Spółki upoważnionych jest dwóch członków Zarządu działających 

łącznie. Spółkę może reprezentować także prokurent, jeżeli zostanie powołany, działając łącznie z Członkiem 

Zarządu. Zarząd działa zgodnie z przepisami Kodeksu Spółek Handlowych, Statutu Spółki oraz Regulaminem 

Zarządu uchwalonym przez Radę Nadzorczą. 

1.3 Spółki zależne 

Na dzień 31 grudnia 2010r. w skład Grupy Kapitałowej IMS wchodzą następujące jednostki zależne: 

Szczeble powiązania Jednostka Siedziba Data objęcia kontroli

31 grudnia 

2010r.

31 grudnia 

2009r.

Jednostka dominująca
Internet Media  Services  

Spółka  Akcyjna

ul . Puławska 465; Warszawa; 

Polska
x x x

Szczebel pierwszy Tech Cave Spółka  

z ograniczoną odpowiedzia lnością
ul . Lipowa 3; Kraków; Polska 19.01.2006 r. 100,00% 63,00%

Videotronic Media  Solutions

 Spółka  z ograniczoną 

odpowiedzia lnością

ul . Serbska 78; Świdnica; Polska 18.05.2007 r. 70,00% 70,00%

Innovative Media  Solutions  GmbH 
ul . Landsberger Str. 191, 80687 

München; Niemcy
30.09.2009 r. 100,00% 100,00%

Szczebel drugi - Spółki w których 

udziały posiada IMS Germany Videotronic España Multimedia  S.A
ul . Nave 12, 50057 Zaragoza; 

Hiszpania
x 83,00% 83,00%

Procentowy udział Grupy w 

kapitale

 

1.4. Władze spółek zależnych 

Na dzień 31 grudnia 2010r. władze Tech Cave Sp. z o.o. (dalej Tech Cave) stanowią: Zgromadzenie Wspólników 

oraz Zarząd. 

Na dzień 31 grudnia 2010r. władze Videotronic Media Solutions Sp. z o.o. (dalej VMS) stanowią: Zgromadzenie 

Wspólników oraz Zarząd. 

Na dzień 31 grudnia 2010r. władze Innovative Media Solutions GmbH (dalej IMS Niemcy) stanowią: 

Zgromadzenie Wspólników oraz Zarząd. 
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Na dzień 31 grudnia 2010r. władze Videotronic España Multimedia S.A (dalej IMS Hiszpania) stanowią: 

Zgromadzenie Wspólników oraz Zarząd. 

1.5  Zmiany w składzie osób zarządzających i nadzorujących jednostek zależnych  

 

W skład zarządu Spółki Tech Cave w roku 2010 wchodzili: 

a) Paweł Przetacznik – Prezes Zarządu od 01 stycznia do 31 grudnia 2010r. 

b) Paweł Święch – Członek Zarządu od 01 stycznia do 31 grudnia 2010r. 

Zgodnie z § 26 Umowy Spółki Zarząd powoływany jest na czas nieokreślony. 

W skład zarządu Spółki Videotronic Media Solutions w roku 2010 wchodzili: 

a) Edward Przybyłowski – Członek Zarządu od 01 stycznia do 31 grudnia 2010r. 

b) Wojciech Grendziński - Członek Zarządu od 01 stycznia do 31 grudnia 2010r. 

Zgodnie z § 13 ustęp 3 Umowy Spółki Zarząd powoływany jest na czas nieokreślony. 

W skład zarządu Spółki Innovative Media Solutions GmbH w roku 2010 wchodzili: 

a) Miriam Koepsel – Członek Zarządu od 01 stycznia do 30 kwietnia 2010r. 

b) Dariusz Uznański - Langhein – Członek Zarządu od 01 maja do 31 grudnia 2010r. 

W skład władz Spółki Videotronic España Multimedia SA w roku 2010 wchodzili: 

a) Javier Martinez – Dyrektor Generalny od 01 stycznia do 31 grudnia 2010r. 

Zgodnie z Umową Javier Martinez został powołany na stanowisko Dyrektora Generalnego na czas nieokreślony. 
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2. DZIAŁALNOŚĆ GRUPY KAPITAŁOWEJ INTERNET MEDIA SERVICES 

 

2.1. Zdarzenia mające istotny wpływ na działalność Grupy Kapitałowej Internet Media 

Services w 2010 roku, a także po jego zakończeniu 

 

2.1.1. Dotacja z Ministerstwa Rozwoju Regionalnego dla IMS SA i Tech Cave Sp. z o.o. 

Dotacja dla IMS SA 

W marcu 2010 roku Spółka IMS SA złożyła wniosek o dofinansowanie z Ministerstwa Rozwoju Regionalnego 

w ramach Kredytu Technologicznego Projektu „Wdrożenie najnowocześniejszego Systemu Videomarketingu 

Digital Signage Premium w wiodących galeriach”. W dniu 28 kwietnia 2010 roku została podpisana umowa 

o dofinansowanie pomiędzy Spółką IMS SA a Bankiem Gospodarstwa Krajowego.  

Inwestycja technologiczna polega na wdrożeniu w 20 galeriach na terenie Polski nowej technologii w postaci 

ogólnopolskiego, centralnie zarządzanego Systemu Videomarketingu (System Digital Signage Premium) 

z wykorzystaniem autorskiego oprogramowania do monitorowania pracy monitorów oraz oprogramowania do 

mierzenia skuteczności tej formy reklamy (Eye Capture) w celu wytwarzania nowych, ulepszonych usług Digital 

Signage i tym samym wprowadzenia na rynek nowej usługi Videomarketingu – Digital Signage Premium.  

Całkowity szacunkowy koszt realizacji Projektu wynosi 4 807,5 tys. PLN, z czego kwota wydatków 

kwalifikujących się do objęcia wsparciem w formie bezzwrotnej, 40% dotacji, wynosi 3 448,1 tys. PLN. Okres 

realizacji Projektu trwa do 31 grudnia 2012 roku. 

Warunkiem uzyskania dotacji jest spełnienie wymogów formalnych w zakresie dokumentacji oraz osiągnięcie 

odpowiedniego poziomu przychodu wygenerowanego przez dofinansowany System Digital Signage Premium. 

Dotacja wypłacona zostanie po zakończeniu inwestycji.  

Dotacja dla Tech Cave Sp. z o.o. 

 W kwietniu 2010 roku Spółka Tech Cave złożyła wniosek o dofinansowanie z Ministerstwa Rozwoju 

Regionalnego w ramach Kredytu Technologicznego Projektu „Wdrożenie innowacyjnej technologii Systemu 

Lokalizator – Multimedialny, Interaktywny, Stand Informacyjno-Reklamowy”. W dniu 28 kwietnia 2011 roku 

została podpisana umowa o dofinansowanie pomiędzy Spółką Tech Cave a Bankiem Gospodarstwa Krajowego.  

Projekt zakłada instalacje interaktywnych standów informacyjno-reklamowych w 12 Galeriach Handlowych na 

terenie całej Polski.  

Całkowity szacunkowy koszt realizacji Projektu wynosi 2 746 tys. PLN, z czego kwota wydatków kwalifikujących 

się do objęcia wsparciem w formie bezzwrotnej, 60% dotacji to 1 987 tys. PLN. Okres realizacji Projektu trwa do 

30 czerwca 2013 roku.  
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Warunkiem uzyskania dotacji jest spełnienie wymogów formalnych w zakresie dokumentacji oraz osiągnięcie 

odpowiedniego poziomu przychodu wygenerowanego przez dofinansowany System Lokalizator. Dotacja 

wypłacona zostanie po zakończeniu inwestycji. 

2.1.2. Zakup udziałów w spółce Tech Cave Sp. z o.o.  

W dniu 26 lutego 2010 roku Spółka Internet Media Services SA podpisała umowę inwestycyjną  

z mniejszościowym udziałowcem Spółki Tech Cave – Panem Markiem Stolińskim, na mocy której IMS SA 

zobowiązała się do przeprowadzenia transakcji zakupu 37 udziałów o wartości nominalnej 500 zł. każdy, 

stanowiących 37% kapitału zakładowego Tech Cave Sp. z o.o. Aneksem do Umowy Inwestycyjnej z dnia 02 lipca 

2010r. wartość udziałów TC wyceniono na kwotę 795 tys. PLN. Jednocześnie Pan Marek Stoliński zobowiązał się 

do objęcia i pokrycia wkładem pieniężnym 350 tys. akcji Spółki IMS SA za kwotę 700 tys. PLN (2 zł za każdą 

akcję). 

Sprzedaż nastąpiła na podstawie umowy sprzedaży udziałów zawartej 15 września 2010r. W konsekwencji 

Spółka Internet Media Services SA stała się właścicielem 100% udziałów Spółki Tech Cave Sp. z o.o. 

W dniu 30 czerwca 2010r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło Uchwałę nr 22, na podstawie której 

zdecydowano o podwyższeniu kapitału zakładowego IMS SA o kwotę 7 tys. PLN w drodze emisji 350 tys. 

nowych akcji na okaziciela serii „E” o wartości nominalnej 0,02 PLN każda, za cenę emisyjną 2 PLN każda akcja. 

Na mocy uchwały, wszystkie 350 tys. szt. akcji zostało przeznaczonych do objęcia przez Pana Marka Stolińskiego 

w drodze subskrypcji prywatnej. Podwyższenie kapitału zostało zarejestrowane w Sądzie Rejonowym dla 

Miasta Stołecznego Warszawy dnia 28 września 2010r. 

Ze względu na przeprowadzoną emisję akcji serii „E” wzrostowi uległ kapitał podstawowy IMS SA o 7 tys. zł. 

oraz kapitał zapasowy IMS SA  o kwotę 690 tys. PLN. 

 

2.2. Strategia rozwoju Grupy Kapitałowej Internet Media Services  

Grupa Kapitałowa IMS chce dostarczać osobom przebywającym w miejscach sprzedaży, jak najszerszej gamy 

doznań sensorycznych w celu zapewnienia absolutnie najwyższej klasy tzw. shopping experience. Grupa dąży 

do tego, aby atmosfera „emitowana” przez urządzenia podmiotów Grupy sprawiała, by klient w miejscu 

sprzedaży czuł się komfortowo i czuł absolutną wyjątkowość danego miejsca, oraz otrzymywał przekazy 

promocyjne w formie i treści jakich oczekuje w danym momencie.   

Misją IMS SA jest pozostanie wiodącym dostawcą rozwiązań podnoszących efektywność i atrakcyjność miejsc 

sprzedaży. Poprzez ciągłe poszukiwanie, rozwijanie i adoptowanie najnowszych rozwiązań w dziedzinie audio-, 

video- i aromamarketingu oraz ich skoordynowane implementowanie we właściwie dobranych miejscach gdzie 

odbywa się sprzedaż produktów i usług, firma i Grupa chce podnosić "shopping experience" na coraz wyższy 

poziom. Poziom nie do osiągnięcia bez właściwej atmosfery budowanej przez trzy podstawowe usługi Grupy.          
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           Rynek usług audiomarketingowych ilościowo w najbliższych latach będzie rósł w podobnym tempie jak 

w ostatnich. Będzie się tak działo w związku z rozwojem sieci już korzystających z takich usług oraz dołączania 

kolejnych punktów - przede wszystkim przez Grupę IMS SA oraz pozostałych, małych graczy na rynku. W ujęciu 

wartościowym wzrost może być wolniejszy ze względu na presję cenową klientów szukających ograniczeń 

budżetów marketingowych. Obecnie szacowana przez CR Media Consulting liczba nośników wynosi ok. 60 tys. 

            W segmencie usług Digital Signage, Grupa chce odgrywać istotną rolę, stąd przewiduje kontynuację 

znacznych inwestycji w kolejne systemy Digital Signage. Duże znaczenie mają tutaj umowy dotacji opisane 

w punkcie 2.1.1. 

           Rynek aromamarketingu jest dziś najmniejszy ze wszystkich sektorów w których konkuruje Grupa. Widząc 

jednak już dziś olbrzymie zainteresowanie klientów, można śmiało powiedzieć, że należy oczekiwać szybkiego 

rozwoju tego typu usług. W celu zdobycia dominującej pozycji w Polsce również w segmencie usług aroma, IMS 

SA podpisał w październiku 2009r. wieloletnią umowę o współpracy z firmą ScentAir Technologies, Inc. ScentAir 

jest liderem i międzynarodowym dostawcą rozwiązań z dziedziny marketingu zapachowego. Zaprojektowane i 

opatentowane systemy oraz wysokiej jakości mieszanki zapachowe pomagają stworzyć klimat w miejscu 

sprzedaży, wpłynąć na lojalność klientów wobec marki oraz stworzyć niezapomniany charakter miejsca. 

Klientami ScentAir są między innym takie marki i firmy jak Sheraton, Westin, Lexus, Sony Style, Coca Cola,   

Mattel, Marriot, Procter & Gamble, Kraft Foods, Hyatt, US Army Urban War Training. ScentAir jest spółką 

akcyjną z siedzibą główną w Charlotte, Północna Karolina, USA. W marcu 2010 roku, Spółka IMS podpisała 

umowę z firmą NG2 na dostawy usług aromamarketingowych do sieci CCC, Boti oraz Quazi. 
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 2.3. Pozycja rynkowa Grupy 

2.3.1. Pozycja rynkowa Internet Media Services SA  

Na koniec 2010 roku IMS SA dostarczał swoje usługi do 4 068 obiektów na terenie kraju i poza granicami. 

 

Wykres. Wzrost liczby obsługiwanych przez Internet Media Services punktów handlowych w latach 2000 – 
2010  

 

Tabela: Wzrost liczby obsługiwanych punktów handlowych oraz kampanii reklamowych w latach 2010-2009 

 wartościowy  procentowy 

Ilość obsługiwanych pkt. handlowych 

(abonamenty audio i video) 3 533 3 180 353 11%

Ilość obsługiwanych pkt. handlowych 

(aromamarketing) 535 46 489 1063%

Ilość kampanii reklamowych audio 2 040 1 664 376 23%

Ilość kampanii reklamowych Digital Signage 414 279 135 48%

 Wskaźnik wzrostu 2010/2009  Na dzień 

31 grudnia 2010 r. 

 Na dzień 

31 grudnia 2009 r. 

 

 

 

 

 

 

Poniższe wykresy prezentują pozycję Spółki na tle rynku danego segmentu usług. 
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Audiomarketing 
Źródło : 
*     ZAIKS - liczba punktów odprowadzająca tantiemy  
** Gazeta Prawna, 2011 
 

 
 
 

Digital Signage 
Źródło : 
*  CR Media Consulting  

 
 
 
Aromamarketing 
Źródło : 
*  Gazeta Prawna 2011  
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          Źródła przewagi konkurencyjnej IMS-u tkwią przede wszystkim w kompleksowym podejściu do 

marketingu sensorycznego w miejscu sprzedaży i budowaniu w każdym z rozwijanych sektorów (audio, video, 

aroma) wewnętrznych, silnych kompetencji. Dotyczy to kompetencji marketingowych, sprzedażowych, a także 

technicznych i logistycznych. IMS SA posiada własne zespoły do realizacji tych poszczególnych zadań. Działy 

zajmujące się bezpośrednią obsługą klienta, budowane przez wiele lat w oparciu o najlepszych fachowców, dają 

firmie olbrzymią przewagę nad konkurencją, której trudno jest dzisiaj dogonić IMS SA w wielu z tych obszarów, 

dla przykładu - kompetencje działu muzycznego są dziś najwyższymi w Polsce, czego dowodem są prośby 

o pomoc od wielu innych podmiotów z rynku muzycznego w sprawach związanych z wykorzystaniem muzyki 

(kompilacje, play-listy dla stacji radiowych itp).  

Unikalną cechą oferty w każdym sektorze w którym konkuruje IMS SA jest oferowanie najlepszych, 

innowacyjnych rozwiązań marketingowych w całościowym opracowaniu. Ideą i ofertą IMS SA jest zupełne 

odciążenie klienta od implementacji, zarządzania i monitorowania systemów oraz procesów, nakierowanych na 

działania marketingowe w miejscu sprzedaży. Klient IMS SA, po uzgodnieniu celów do osiągnięcia lub zadań do 

wypełnienia, nie bierze już później udziału w przebiegu akcji marketingowej. Nie dotyczy to oczywiście 

konsultacji z klientem, np. w dziedzinie rozwoju profili muzycznych prezentowanych w sklepach klienta lub 

wyrażania zgody na treści poszczególnych spotów promocyjnych.  

Firma rozwinęła w najszerszym zakresie w Polsce usługi audio-, video- i aromamarketingu w miejscach 

sprzedaży. Systemy IMS SA pracują dzisiaj praktycznie w każdym istotnym miejscu w Polsce, a firma prócz 

ciągłego rozwoju sieci klientów wciąż wprowadza nowe produkty i rozwiązania dla obecnych klientów.   

 

2.3.2. Pozycja rynkowa Tech Cave Sp. z o.o.  

Tech Cave w 2010 roku kontynuował działalność produkcyjną w zakresie urządzeń do audiomarketingu 

i videomarketingu oraz działalność serwisową w zakresie audio-, video- i aromamarketingu. Głównym Klientem 

Tech Cave w zakresie powyższej działalności pozostał właściciel Tech Cave – spółka Internet Media Services SA.  

Znaczącym wydarzeniem w działalności Tech Cave w 2010 roku było podpisanie umowy aromamarketingowej 

przez IMS z NG2, które oznaczało instalację i serwisowanie kilkuset punktów sprzedaży należących do NG2 

w Polsce i Czechach.  

Tech Cave zaprojektował i wdrożył autorski system Digital Signage – TCadvert, który zastąpił wcześniej używany 

– Scalę. TCadvert wyróżnia się znacznie lepszym dopasowaniem do potrzeb zarządzania kampaniami 

reklamowymi. Automatyzuje on proces programowania kampanii reklamowych skracając czas potrzebny na 

zarządzanie wieloma nośnikami i eliminując możliwości powstawania błędów. Jego potencjalne możliwości 

zastosowania są bardzo szerokie – systemy Digital Signage w galeriach, telebimy, sieci markowych sklepów, 

nowoczesne kawomaty, nośniki outdoorowe. 

W zakresie interaktywnych planów, Tech Cave pozyskał następne galerie, w których wdrożył system Lokalizator 

(związany z dofinansowaniem z UE opisanym w punkcie 2.1.1.). Na koniec 2010 roku Tech Cave dostarczał 
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swoje usługi w tym zakresie do 6 galerii handlowych. W 2010 roku doszły galerie: Pasaż Grunwaldzki we 

Wrocławiu, Galaxy w Szczecinie i Victoria w Wałbrzychu. Dwa standy (totemy systemu Lokalizator) zostały 

sprzedane za granicę – do Włoch i do Francji – jako demonstracyjne do firm, z którymi Tech Cave nawiązał 

kontakt w czasie targów w Essen. W 2010 miała też miejsce pierwsza instalacja systemu informacyjnego 

w prywatnej firmie medycznej – Enel-Med.    

W najbliższych latach Tech Cave będzie kontynuować strategię sprzedaży systemu Lokalizator i realizować 

oparty na niej program dotacyjny. Zakres tej sprzedaży powinien rosnąć, a oferta będzie obejmować również 

inne, nowe konstrukcje. Celem zwiększenia wolumenu sprzedaży Tech Cave poza Grupę, jest zwiększenie 

samodzielności biznesowej Spółki i, w niedalekiej przyszłości, jej upublicznienie.   

2.3.3. Pozycja rynkowa Videotronic Media Solutions Sp. z o.o.  

W roku 2010 Spółka prowadziła swoją podstawową działalność polegającą na sprzedaży kampanii reklamowych 

w miejscu sprzedaży na przenośnych monitorach LCD. Rok 2010 mimo kilku dobrych miesięcy okazał się tak jak 

rok 2009 rokiem trudnym dla tej usługi. Budżety reklamowe nadal w wielu przypadkach pozostały zamrożone 

i chęć inwestowania pieniędzy w tego typu usługę była niezadowalająca. Problemem spółki był brak 

wystarczającej ilości obiektów handlowych, w których można było realizować kampanie reklamowe. W tym 

samym czasie wzrosły koszty logistyczne, co ma duży wpływ na wyniki finansowe spółki. Pod koniec roku 2010 

Zarząd Spółki rozpoczął działania mające na celu zmniejszenie kosztów operacyjnych, oraz podjął starania 

o pozyskanie dla usługi sieci Hipermarketów Real. Wyznaczony termin zakończenia procesu reorganizacji to II 

połowa 2011 roku.   

Najwięksi klienci korzystający z usług VMS-u to Henkel, Unilever, Bosch.  

W roku 2011 Zarząd Spółki planuje głębokie zmiany w strukturze spółki. Znacząco zostaną obniżone koszty 

logistyki, co wynikać będzie z reorganizacji obsługi punktów sprzedaży. Własny dział logistyki zostanie 

zmniejszony, a częściej wykorzystywany będzie outsourcing firm zewnętrznych, zatrudnianych pod konkretne 

potrzeby. Zredukowane zostaną także koszty administracyjne. Zatrudniony został nowy manager, którego 

zadaniem jest zwiększenie poziomu sprzedaży Spółki.  

Spółka nadal postrzega rynek wynajmu monitorów przypółkowych jako bardzo rozwojowy. Zaufanie do tego 

typu usługi powoli się powiększa. Firmy z branży FMCG wyrażają zainteresowanie tą usługą. Kluczowe dla 

rozwoju spółki jest pozyskanie co najmniej jednej sieci hipermarketów na usługę, co powinno znacznie 

zwiększyć obroty spółki.  

 

2.3.4. Pozycja rynkowa spółek zagranicznych 

Spółka Videotronic España Multimedia SA jako jedyna prowadzi działalność operacyjną z portfela spółek 

zależnych od niemieckiej spółki Innovative Media Solutions GmbH, która została przejęta przez IMS SA.  

Spółka niemiecka i spółka hiszpańska są na wczesnym etapie rozwojowym. Obecnie oferują usługi całego 

wachlarza marketingu sensorycznego IMS tj. audio-, video- i aromamarketingu. Dodatkowo spółka hiszpańska 
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specjalizuje się w tzw. „reklamie przy półce”. Spółki koncentrują swoje działania na zdobyciu udziału 

w lokalnych rynkach krajowych.  

W 2010 roku i na początku 2011 roku przeprowadzona została restrukturyzacja działalności spółki niemieckiej, 

skutkująca znaczącym ograniczeniem kosztów działalności. 
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3. ASPEKTY FINANSOWE PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ INTERNET 

MEDIA SERVICES 

3.1. Wybrane pozycje ze skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów za 

2010 rok. 

 
Tabela. Wybrane informacje finansowe Grupy Kapitałowej IMS za lata 2010-2009 w tys. zł. 

12 miesięcy 

zakończonych  

12 miesięcy 

zakończonych  

31 grudnia 2010 r. 31 grudnia 2009 r.
Przychody ze sprzedaży produktów i  

us ług 24 260 20 591                    3 669 18%

Koszt wytworzenia  produktów 

na własne potrzeby jednostki 1 030 1 608                     (579) -36%

Koszty dzia ła lności  operacyjnej 25 059 20 401 4 658 23%

Wynik na sprzedaży 231 1 798                  (1 567) -87%

EBIT                            (320)                           1 545                  (1 865) -121%

Wynik na działalności operacyjnej + amortyzacja 

(EBITDA)                           2 019 3 411                  (1 391) -41%

Wynik brutto                       (10 684) 1 872                (12 556) -671%

Wynik netto                       (10 661) 1 933                (12 593) -652%

Wyszczególnienie

Zmiana 

wartościowa

Zmiana 

procentowa

 

Przychody ze sprzedaży produktów i usług osiągnęły w Grupie Kapitałowej IMS w 2010r. wartość 24 260 tys. zł, 

tj. wzrosły w stosunku do roku ubiegłego o 18%. Wzrost wartości przychodów wynika głównie ze wzrostu 

świadczonych usług reklamowych audio i video oraz usług aromamarketingu. 

Koszty działalności operacyjnej wyniosły w bieżącym okresie 25 059 tys. zł i wzrosły o 23% w porównaniu do 

roku 2009. Największymi pozycjami kosztów działalności operacyjnej były: usługi obce w wysokości 11 785  tys. 

zł  (wzrost w stosunku do roku ubiegłego o 22,2%), koszty wynagrodzeń wraz z narzutami w łącznej wysokości 

7 122 zł (wzrost w stosunku do roku ubiegłego o 16%), oraz amortyzacja w kwocie 2 340 tys. zł (wzrost 

w stosunku do roku ubiegłego o 25,4%). Wzrost kosztów amortyzacji nastąpił głównie na skutek znacznych 

inwestycji w galeryjne systemy Digital Signage, które charakteryzują się wysokimi nakładami inwestycyjnymi.  

Negatywny wpływ na wyniki uzyskane przez Grupę w 2010 roku miało utworzenie odpisu aktualizującego 

wartość firmy wynikającą z przejęcia spółek zagranicznych na kwotę 9 741 tys. PLN. Odpis szczegółowo został 

opisany w nocie A1 w sprawozdaniu finansowym Grupy Kapitałowej IMS. Odpis w całości obciążył pozycję 

kosztów finansowych. 
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Tabela. Główne kategorie pozycji Przychody ze sprzedaży Grupy Kapitałowej IMS w latach 2010-2009 
w tys. zł. 

Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi– struktura rzeczowa
Za rok zakończony

31 grudnia 2010r.

Za rok zakończony

31 grudnia 2009r.

Reklama Audio                    8 598                     8 160    

Abonamenty audio i  video                    7 586                     6 995    

Digi ta l  Signage                    5 376                     3 654    

Aromamarketing                       794                          86    

Pozostała  sprzedaż                    1 906                     1 696    

Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby                    1 030                     1 608    

Przychody ogółem                  25 290                   22 199     

W 2010r. przychody Grupy Kapitałowej IMS SA ze sprzedaży wzrosły o 3 091 tys. zł, tj. o 14% w porównaniu do 

roku ubiegłego. Głównym źródłem przychodów była kategoria przychodów ze sprzedaży kampanii i spotów 

reklamowych audio. Dynamicznemu wzrostowi podlegały natomiast przychody ze sprzedaży kampanii i spotów 

reklamowych Digital Signage, które wzrosły o 47% w porównaniu z rokiem ubiegłym i osiągnęły poziom 5 376 

tys. zł. Wzrost tej kategorii sprzedaży możliwy był do osiągnięcia dzięki stałemu powiększaniu zasięgu 

mediowego IMS przez kolejne instalacje systemów Digital Signage w galeriach handlowych w Polsce oraz 

rozwojowi usług POS TV poza granicami kraju. 

3.2. Sytuacja majątkowa Grupy Kapitałowej Internet Media Services 

Tabela. Wybrane informacje finansowe Grupy na dzień 31 grudnia 2010 i 2009 roku w tys. zł. 
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( w tys . PLN)

 Na dzień 

zakończony 

31 grudnia  2010 r. 

 Na dzień 

zakończony 

31 grudnia  2009 r. 

Aktywa trwałe, w tym: 13 017 20 879

Wartość fi rmy 1 773 11 514

Rzeczowe aktywa trwałe 9 098 7 229

Aktywa finansowe długoterminowe 20 79

Aktywa z tytułu podatku odroczonego 1 185 1 003

Aktywa obrotowe, w tym: 9 116 9 409

Zapasy 1 593 838

Należności  z tytułu dostaw i  us ług 5 082 6 000

Nadpłata  z tytułu podatku dochodowego                   111    7

Aktywa finansowe krótkoterminowe                     54                      105    

Środki  pieniężne i  i ch ekwiwalenty                1 404                   1 803    

Rozl iczenia  międzyokresowe 343 392

Aktywa razem 22 133 30 288

Kapitał własny 8 349 18 408

Kapitały mniejszości                    (731) (275)

Zobowiązania długoterminowe, w tym: 4 399 2 506

Zobowiązania  z tyt.leas ingu finansowego 2 298 1 700

Rezerwa z tytułu podatku odroczonego 835 793

Zobowiązania krótkoterminowe, w tym: 10 116 9 648

Kredyty i  pożyczki 3 810 3 831

Zobowiązania  z tytułu leas ingu 1 740 1 724

Zobowiązania  z tytułu dostaw i  us ług 3 266 2 689

Rezerwy na zobowiązania 468                   490     

 

( w tys . PLN)

 Na dzień 

zakończony 

31 grudnia  2010 r. 

 Na dzień 

zakończony 

31 grudnia  2009 r. 

Przepływy pieniężne netto z działalności 

operacyjnej 2 805 2 089

Przepływy pieniężne netto z działalności 

inwestycyjnej, w tym:                 (5 012)                 (4 789)

Nabycie wartości  niemateria lnych i  

ś rodków trwałych 4 430                 (3 948)

Udzielone pożyczki                        -                   (1 253)

Inne aktywa finansowe                      752                    (226)

Przepływy pieniężne netto z działalności 

finansowej, w tym: 1 808 4 218

Emis ja  akcji  własnych 697 5 206

Zaciągnięte kredyty bankowe i  pożyczki 1 583 358

Wpływy z tytułu leas ingów 3 029 3 380

Płatności  z tytułu leas ingu finansowego 

wraz z odsetkami                 (2 766)                 (4 228)

Spłata  kredytów bankowych i  pożyczek z 

odsetkami                    (851)                        -   

Odsetki  pozostałe                      (10)                    (182)

Przepływy pieniężne netto                    (399) 1 518

Środki pieniężne na początek okresu 1 803 285

Środki pieniężne na koniec okresu 1 404 1 803  
 



141 
 

 

W roku 2010 istotna zmiana dotyczyła pozycji wartość firmy. Zmiana wynika z utworzenia odpisu 

aktualizującego wartość firmy wynikającą z przejęcia spółek zagranicznych na kwotę 9 741 tys. PLN. Odpis 

szczegółowo został opisany w nocie A1 w sprawozdaniu finansowym Grupy Kapitałowej IMS. 

3.3. Sytuacja kadrowa Grupy Kapitałowej Internet Media Services 

Zatrudnienie w Grupie Kapitałowej IMS w porównaniu ze stanem na początek roku wzrosło o 8%.  

Liczba pracowników
Za rok zakończony

31 grudnia 2010r.

Za rok zakończony

31 grudnia 2009r.

Pracownicy /wszystkie spółki  Grupy/                            70                              63    

Zarząd /wszystkie spółki  Grupy/                            11                              12    

Razem                            81                              75     

 

4. ISTOTNE WYDARZENIA PO ZAKOŃCZENIU OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO 

4.1. Program opcji menedżerskich 

 

NWZ Spółki IMS SA w dniu 4 stycznia 2011 roku podjęło uchwałę nr 4 w sprawie przyjęcia Programu 

Motywacyjnego na lata 2011 – 2013 dla wybranych menedżerów i współpracowników spółek Grupy IMS. 

Celem przyjęcia programu jest stworzenie w Grupie mechanizmów motywujących dla wybranych menedżerów 

i współpracowników Spółki IMS SA oraz spółek, w stosunku do których Spółka IMS SA jest podmiotem 

dominującym, do działań zapewniających progresję wyników finansowych i w efekcie wzrost wartości Grupy 

Kapitałowej IMS. 

Program Motywacyjny zakłada emisję bezpłatnych warrantów subskrypcyjnych serii A1, A2 i A3, 

uprawniających ich posiadaczy do objęcia akcji Spółki IMS SA serii F1, F2 i F3, pod warunkiem spełnienia 

kryteriów określonych w Regulaminie Programu Motywacyjnego. Regulamin Programu Motywacyjnego 

przyjęty został przez Radę Nadzorczą Spółki IMS w dniu 24 listopada 2010r. 

Uchwałą nr 5 NWZ z dnia 4 stycznia 2011r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki IMS, w celu realizacji 

przyjętego w Spółce Programu Motywacyjnego, przyjęło emisję nie więcej niż 1.053.000 imiennych warrantów 

subskrypcyjnych serii A1, A2 i A3, z czego: 

1. serii A1 w liczbie od 1 (jeden) do 351.000 (trzysta pięćdziesiąt jeden tysięcy)  w roku 2012; 

2. serii A2 w liczbie od 1 (jeden) do 351.000 (trzysta pięćdziesiąt jeden tysięcy) w roku 2013; 

3. serii A3 w liczbie od 1 (jeden) do 351.000 (trzysta pięćdziesiąt jeden tysięcy) w roku 2014. 

Jeden warrant subskrypcyjny serii A1, A2, A3 będzie uprawniał do objęcia jednej akcji Spółki IMS SA 

odpowiednio serii F1, F2, F3 wyemitowanej w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego na 

podstawie uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, na warunkach i zasadach wynikających 

z Regulaminu Programu Motywacyjnego. Warranty subskrypcyjne zostaną wyemitowane w formie materialnej 

i mogą być emitowane w odcinkach zbiorowych. Warranty zostaną wyemitowane nieodpłatnie; są niezbywalne, 
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z wyjątkiem nieodpłatnego zbycia ich na rzecz Spółki IMS SA, celem ich umorzenia. Warranty subskrypcyjne 

podlegają dziedziczeniu. Posiadacze warrantów subskrypcyjnych mogą wykonywać prawa z tych warrantów 

zgodnie z harmonogramem określonym w Regulaminie Programu Motywacyjnego, przy czym: 

1. prawo do objęcia akcji serii F1 może być zrealizowane nie później niż do dnia 31 marca 2013 roku, 

2. prawo do objęcia akcji serii F2 może być zrealizowane nie później niż do dnia 31 marca 2014 roku, 

3. prawo do objęcia akcji serii F3 może być zrealizowane nie później niż do dnia 31 marca 2015 roku. 

Warranty subskrypcyjne, z których nie zostało zrealizowane prawo do objęcia akcji serii F1 lub F2 lub F3 

w terminie określonym powyżej, tracą ważność. Dotychczasowi Akcjonariusze Spółki IMS SA pozbawieni zostali 

prawa poboru warrantów subskrypcyjnych. Zgodnie z opinią Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki IMS SA, 

uzasadnieniem pozbawienia dotychczasowych Akcjonariuszy w całości prawa poboru warrantów 

subskrypcyjnych jest fakt, iż stworzenie Programu Motywacyjnego i umożliwienie przez to kluczowym 

menedżerom i współpracownikom spółek Grupy Kapitałowej Internet Media Services, niezaangażowanym 

właścicielsko, objęcia warrantów subskrypcyjnych serii A1, A2 i A3 w celu objęcia akcji Spółki IMS SA serii F1, F2 

i F3, ma być silnym bodźcem pozytywnie wpływającym na dalszy rozwój Grupy Kapitałowej Internet Media 

Services SA, a przez to na wzrost wartości akcji Internet Media Services SA.  

Uchwałą nr 6 NWZ przyjęte zostało warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki IMS SA w drodze 

emisji akcji serii F1, F2 i F3, z jednoczesnym pozbawieniem dotychczasowych Akcjonariuszy Spółki IMS SA prawa 

poboru akcji. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki IMS SA nastąpi o kwotę nie większą niż 21.060 zł 

(dwadzieścia jeden tysięcy sześćdziesiąt złotych) poprzez emisję nie więcej niż: 

1. 351.000 (trzysta pięćdziesiąt jeden tysięcy) akcji serii F1; 

2. 351.000 (trzysta pięćdziesiąt jeden tysięcy) akcji serii F2; 

3. 351.000 (trzysta pięćdziesiąt jeden tysięcy) akcji serii F3. 

Akcje serii F1, F2, F3 są akcjami zwykłymi na okaziciela o wartości nominalnej 0,02 zł (dwa grosze) każda. Celem 

warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego jest realizacja uprawnień do objęcia akcji Spółki IMS SA 

przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych serii A1, A2 i A3, emitowanych w ramach Programu 

Motywacyjnego w Grupie Kapitałowej Internet Media Services (uchwały nr 4 i 5 Nadzwyczajnego Walnego 

Zgromadzenia powyżej), który stworzony został z myślą o stabilizacji kadry menedżerów i współpracowników 

spółek tej Grupy oraz aktywnego uczestnictwa tych osób w realizacji strategii rozwoju tej Grupy, skutkującej 

wzrostem wartości akcji Internet Media Services SA. Cena emisyjna każdej akcji serii F1, F2, F3 ustalona została 

na poziomie ich wartości nominalnej, tj. 0,02 zł (dwa grosze).  

Akcje serii F1 będą uczestniczyć w dywidendzie za rok obrotowy rozpoczynający się 01.01.2012r. Akcje serii F2 

będą uczestniczyć w dywidendzie za rok obrotowy rozpoczynający się 01.01.2013r. Akcje serii F3 będą 

uczestniczyć w dywidendzie za rok obrotowy rozpoczynający się 01.01.2014r. 

NWZ, podzielając stanowisko Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki IMS SA, pozbawiło dotychczasowych 

Akcjonariuszy Spółki IMS SA prawa poboru akcji serii F1, F2, F3.  

Warunkiem nabycia praw do akcji jest min. półroczny okres pozostawania w stosunku służbowym w danym 

roku obrotowym oraz uzyskanie odpowiednich wyników sprzedażowych (w przypadku menedżerów 
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odpowiedzialnych bezpośrednio za sprzedaż) lub odpowiedniego wskaźnika EBITDA Grupy Kapitałowej IMS 

(w przypadku dwóch członków zarządu IMS objętych programem). Szacunkowa wartość godziwa programu 

w ujęciu rocznym wynosi 238 tys. zł (wartość maksymalna w ujęciu rocznym = 309 tys. zł). Wartość opcji 

oszacowana została przy użyciu modelu Blacka – Scholesa. Danymi wejściowymi do modelu była przyjęta cena 

akcji na dzień przyznania praw do programu wynosząca 0,90 zł (ostatnia cena transakcyjna dostępna na dzień 

wyceny), cena wykonania = cenie nominalnej akcji = 0,02 zł, stopa wolna od ryzyka = 4,29% (średnia 

rentowność 52 – tygodniowych bonów skarbowych), oczekiwana zmienność = 77%. 

 

4.2. Uchwały NWZ z 29 kwietnia 2011r. ws. upublicznienia Spółki IMS SA oraz 

podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego 

W dniu 29 kwietnia 2011 roku NWZ podjęło uchwałę nr 4 w sprawie wprowadzenia akcji Spółki IMS SA 

serii A, B, C, D, E, F1, F2, F3 i G oraz praw do akcji serii F1, F2, F3 i G do alternatywnego systemu obrotu na 

Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (NewConnect) oraz ich dematerializacji. Uchwała nr 5 NWZ 

z dnia 29 kwietnia 2011r. w sprawie zmiany Statutu Spółki IMS SA nadała m.in. upoważnienie Zarządowi do 

podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego z jednoczesnym pozbawieniem dla 

dotychczasowych Akcjonariuszy Spółki prawa poboru. Zarząd uprawniony został do podwyższenia kapitału 

zakładowego Spółki IMS SA przez emisję do 5.750.000 (pięć milionów siedemset pięćdziesiąt tysięcy) nowych 

akcji na okaziciela serii G, o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 115.000 (sto piętnaście tysięcy) 

złotych, co stanowi podwyższenie kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego określone 

w szczególności w przepisach art. 444 - 447 Kodeksu spółek handlowych. W granicach kapitału docelowego, 

Zarząd Spółki IMS SA upoważniony został do podwyższania kapitału zakładowego przez okres trzech lat 

począwszy od daty wpisu niniejszego upoważnienia dla Zarządu (zmiany Statutu) do rejestru przedsiębiorców, 

który to wpis nastąpił w dniu 26 maja 2011 roku. Zarząd może wykonywać przyznane mu upoważnienie przez 

dokonanie jednego albo kilku podwyższeń kapitału zakładowego. W ramach kapitału docelowego, Zarząd może 

wydawać akcje zarówno za wkłady pieniężne, jak i za wkłady niepieniężne. Minimalną cenę emisyjną akcji serii 

G ustala Rada Nadzorcza IMS SA, natomiast ostateczną cenę emisyjną akcji ustala Zarząd Spółki IMS SA. Zarząd 

Spółki uprawniony został do pozbawienia Akcjonariuszy Spółki IMS prawa poboru w całości lub w części za 

zgodą Rady Nadzorczej IMS w odniesieniu do każdego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału 

docelowego. 

NWZ za zasadne i korzystne dla Spółki IMS uznało wprowadzenie postanowienia Statutu  

w przedmiocie upoważnienia Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego 

z pozbawieniem dotychczasowych Akcjonariuszy prawa poboru. Rozwój Grupy Kapitałowej Internet Media 

Services, odnoszący się między innymi do dokonywania akwizycji innych podmiotów, wymaga posiadania przez 

Spółkę elastycznej możliwości pozyskiwania środków w celu finansowania dokonywanych przejęć, 

ukierunkowanych na dodatkowe zdynamizowanie rentowności Grupy i wzrost wartości akcji IMS SA. 
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5. WYNAGRODZENIA OSÓB ZARZĄDZAJĄCYCH I NADZORUJĄCYCH 

 

W 2010 roku osoby pełniące funkcje w Zarządzie IMS oraz członkowie Rady Nadzorczej jednostki dominującej 

IMS otrzymały wynagrodzenia w wysokości: 

 Wynagrodzenie wypłacone i należne Członkom Zarządu i 

Rady Nadzorczej 

 Za rok zakończony 

31 grudnia 2010 r. 

 Za rok zakończony 

31 grudnia 2009 r. 

 Zarząd                         1 019                               982    

 Rada Nadzorcza                            120                               118    

 Zarząd - wynagrodzenie w jednostkach zależnych                              42                                 30    

 Razem                        1 181                           1 130     

W 2010 roku osoby pełniące funkcje w Zarządzie Tech Cave otrzymały wynagrodzenia w wysokości: 

 Wynagrodzenie wypłacone i należne Członkom Zarządu  
 Za rok zakończony 

31 grudnia 2010 r. 

 Za rok zakończony 

31 grudnia 2009 r. 

 Zarząd                            320                               270    

 Razem                           320                              270     

W 2010 roku osoby pełniące funkcje w Zarządzie VMS otrzymały wynagrodzenia w wysokości: 

 Wynagrodzenie wypłacone i należne Członkom Zarządu  
 Za rok zakończony 

31 grudnia 2010 r. 

 Za rok zakończony 

31 grudnia 2009 r. 

 Zarząd                              54                                 42    

 Razem                              54                                 42     

W 2010 roku osoby pełniące funkcje w Zarządzie Innovative Media Solutions GmbH otrzymały wynagrodzenia 

w wysokości: 

Wynagrodzenie wypłacone i należne Członkom Zarządu 
Za rok zakończony

31 grudnia 2010r.

Za okres 01.10.2009r. 

do 31.12.2009r.

Zarząd                          106                               78    

Razem                          106                               78     

W 2010 roku osoby pełniące funkcje we władzach Videotronic España Multimedia SA otrzymały 

wynagrodzenia w wysokości: 

Wynagrodzenie wypłacone i należne Dyrektorowi 

Generalnemu

Za rok zakończony

31 grudnia 2010r.

Za okres 01.10.2009r. 

do 31.12.2009r.

Zarząd                          204                               57    

Razem                          204                               57     

 

6. CZYNNIKI RYZYKA 
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Ryzyko związane z sytuacją makroekonomiczną i polityczną w Polsce 

Kształtowanie się takich wielkości makroekonomicznych jak: wielkość PKB, siła nabywcza pieniądza, poziom 

bezrobocia, umacnianie się złotego względem innych walut, tempo wzrostu gospodarczego mogą wpłynąć na 

wielkość popytu na usługi oferowane przez Grupę. Niekorzystne zmiany wskaźników makroekonomicznych 

mogą wpłynąć na zmniejszenie planowanych przychodów Grupy lub na zwiększenie kosztów jej działalności. Są 

to jednak czynniki zewnętrzne, na które Grupa nie ma wpływu. Nie można zagwarantować, że popyt 

w segmentach rynku związanego z audiomarketingiem, aromomarketingiem i videomarketingiem utrzyma stały 

poziom wzrostu. Dostępne analizy rynku i tendencje pokazują, że najbliższe lata prawdopodobnie będą 

charakteryzowały się ciągłym mocnym rozwojem w tej branży. Istnieje pewne ryzyko cofnięcia się obecnej 

dobrej koniunktury w polskiej gospodarce. Sytuacja taka miałaby wpływ na osłabienie tempa wzrostu 

konsumpcji krajowej, a więc i na popyt na usługi oferowane przez IMS SA, a przez to na osiągane przez Grupę 

wyniki. 

 

Ryzyko zmian regulacji prawnych 

Zagrożeniem dla działalności Grupy IMS mogą być zmieniające się przepisy prawa. Istotne znaczenie dla 

działalności Grupy mają zmiany w zakresie przepisów prawa podatkowego, przepisów prawa pracy 

i ubezpieczeń społecznych, a w szczególności przepisy prawa autorskiego: Ustawy z dnia 4 lutego 1994r. 

o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.06.90.631), rozporządzenia Ministra Kultury
 
z dnia 24 lutego 

2003r. w sprawie wysokości procentu wpłat na Fundusz Promocji Twórczości (Dz.U.03.41.354), rozporządzenia 

Ministra Kultury z dnia 2 czerwca 2003r. w sprawie określenia kategorii urządzeń i nośników służących do 

utrwalania utworów oraz opłat od tych urządzeń i nośników z tytułu ich sprzedaży przez producentów 

i importerów (Dz.U.03.105.991), rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 27 czerwca 2003r. w sprawie opłat 

uiszczanych przez posiadaczy urządzeń reprograficznych (Dz.U.03.132.1232). 

 

Ryzyko związane z rozwojem rynku handlowego i usług 

Poziom sprzedaży detalicznej w sieciach handlowych wpływa pośrednio na biznes Grupy. Zmiany wielkości 

sprzedaży detalicznej u klientów Grupy mogą spowolnić wzrost Grupy przede wszystkim w zakresie sprzedaży 

reklam. Istnieje także ryzyko związane z rozwojem dystrybucji reklam przez tradycyjne środki masowego 

przekazu. Rozwój tradycyjnych kanałów dystrybucji reklam, tzn. zmiana technologii, zmiana cen reklam oraz 

preferencji klientów Grupy oraz klientów końcowych produktów oferowanych w sieciach handlowych 

obsługiwanych przez Grupę stanowi konkurencję dla niszowego biznesu Grupy IMS. Założenie rozwoju Grupy 

w dużej mierze opiera się na systematycznym wzroście rynku usług marketingowych, w których specjalizuje się 

Grupa. Istnieje ryzyko zarówno wolniejszej niż zakłada Grupa dynamiki wzrostu rynku marketingu w miejscu 

sprzedaży jak i zmiany globalnych tendencji w podejściu największych reklamodawców do marketingu 

w miejscu sprzedaży. 

 

Ryzyko związane ze zmianą cen reklam telewizyjnych, radiowych, prasowych 
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Utrzymanie silnej pozycji na tym rynku uzależnione jest od preferencji odbiorców świadczonych usług jak 

również rozwoju nowych form reklamy. Zdolność do generowania przez Grupę przychodów z tytułu reklam 

w zakresie audiomarketingu i videomarketingu uzależniona jest w dużym stopniu od zmian w preferencjach 

klientów domów mediowych, rozwoju technologicznego w mediach oraz cyklów i sezonowości na polskim 

rynku reklamy.  

 

Ryzyko związane z nasileniem konkurencji na rynku 

W chwili obecnej niekwestionowana pozycja lidera, jaką zajmuje IMS SA w obszarze usług marketingu 

w miejscu sprzedaży w Polsce, oraz duży wzrost dynamiki przychodów może w dłuższej perspektywie 

zaktywizować konkurencję na rynku polskim. Wraz ze wzrostem globalnej wartości rynku, funkcjonowaniem na 

nim może być zainteresowanych zdecydowanie więcej podmiotów aniżeli w chwili obecnej. Ponadto istnieje 

ryzyko powrotu na rynek globalnych, międzynarodowych firm specjalizujących się w świadczeniu usług 

zbliżonych do usług świadczonych przez Grupę. 

 

Ryzyko związane z pojawieniem się nowych technologii 

Ciągły rozwój technologii niesie za sobą potrzebę ponoszenia stałych kosztów związanych z pracami badawczo-

rozwojowymi oraz udoskonaleniem już istniejących produktów Grupy. Istnieje ryzyko, iż w przyszłości powyższe 

koszty będą w coraz większy sposób wpływać na wynik finansowy Grupy. Drugim aspektem tego ryzyka jest 

zagrożenie stworzenia nowej technologii związanej z oferowanymi produktami przez konkurencję. Może to 

skutkować w znaczącej obniżce kosztów świadczenia usług przez konkurencję jak również lepszej jakości 

oferowanych przez nie produktów. 

 

Ryzyko związane z realizacją strategii rozwoju przez Grupę IMS 

Przyjęta strategia rozwoju zakłada aktywizację działalności Grupy w wielu nowych obszarach i bardzo często ma 

charakter innowacyjny. Wynikiem takiej strategii jest m.in. kreowanie nowych produktów i usług, których 

skuteczne zaimplementowanie obarczone jest sporym ryzykiem. Ponadto strategia rozwoju Grupy w dużej 

mierze opiera się na akwizycjach podmiotów krajowych jak i zagranicznych. Procesy te są obarczone ryzykiem 

operacyjnym, które może decydować o skutecznym sfinalizowaniu planowanych przejęć jak i braku osiągnięcia 

zamierzonych efektów z tym związanych. Istnieje ryzyko, że pomimo dynamicznego dostosowywania oferty 

Grupy do zmieniających się potrzeb rynkowych ich implementacja może być długotrwała i trudna, co w krótkim 

okresie może ujemnie wpływać na wynik finansowy Grupy. Dodatkowo przychody z nietrafionych rynkowo 

usług mogą nie zapewnić pokrycia wydatków poniesionych przez Grupę na prace badawcze oraz ich 

wytworzenie. Wraz ze wzrostem poziomu konkurencji na rynku marketingu w miejscu sprzedaży w sposób 

znaczący wzrośnie ryzyko utraty części klientów, dla których obecnie pracuje Grupa. W chwili obecnej Grupa 

zdominowała rynek usług audiomarketingu w oparciu o rozwój i oferowanie klientom produktu z segmentu 

„premium”. Zwiększenie konkurencji może wpłynąć na zainteresowanie klientów Grupy ofertą konkurencji, 

w szczególności konstruowaną z myślą o niższych segmentach rynku. Obecność Grupy w tak dużej liczbie miejsc 

sprzedaży powoduje, iż dynamika pozyskiwania nowych, szczególnie dużych, sieciowych klientów w obszarze 
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usług audiomarketingu może ulec spowolnieniu. Rosnące koszty pracy oraz implementowanie nowych usług 

mogą wymusić konieczność podniesienia ceny oferowanych usług. Decyzja taka może wpłynąć negatywnie 

zarówno na dynamikę pozyskiwania nowych klientów, jak i wynik finansowy Grupy. Rozpoczęcie działalności 

Grupy na nowych, zagranicznych rynkach, poprzez przejmowanie funkcjonujących podmiotów, może 

powodować ryzyko związane z implementacją własnych systemów zarządzania w przejmowanych organizacjach 

oraz początkowym brakiem doświadczenia w funkcjonowaniu w środowisku międzynarodowym. 

Dotychczasowa oferta i jej warunki oferowane na rynku krajowym mogą nie być odpowiednie dla zagranicznych 

punktów sprzedaży i będą wymagały modyfikacji oraz większych nakładów inwestycyjnych. Realizowane 

inwestycje mogą okazać się nietrafione (rynkowo nieskuteczne) i nie dojdzie do skomercjalizowania inwestycji 

umożliwiających pokrycie poniesionych kosztów. Jednym z elementów przyszłej strategii Grupy IMS jest oprócz 

organicznego wdrażania planów rozwojowych, również rozbudowa kompetencji Grupy poprzez przejęcia 

innych podmiotów działających w branży medialnej. Istnieje jednak ryzyko, że pojawią się przesłanki, które 

uniemożliwią Grupie realizację w całości bądź w części zakładanego planu przejęć, co skutkować może 

nieosiągnięciem przez Grupę oczekiwanych założeń finansowych. Nie ma też pewności czy i kiedy zrealizowane 

w przyszłości przez Grupę procesy przejęć zaowocują oczekiwanymi efektami synergii i zapewnią korzyści 

współmierne do poniesionych nakładów. 

 

Ryzyko rozpoczęcia działalności w nowych zakresach usług 

Klienci korzystający z dotychczasowych usług oferowanych przez Grupę mogą w początkowej fazie rozszerzania 

palety produktów nie dostrzegać znaczenia i przekładającej się na większe zyski skuteczności oferowanych 

usług dla prowadzonej przez nich działalności. Istnieje również możliwość całkowitego odrzucenia przez 

klientów nowych produktów Grupy. Powyższe ryzyka mogą mieć negatywny wpływ na wynik finansowy Grupy. 

 

Ryzyko związane z uzależnieniem Grupy od kluczowych pracowników 

Grupa IMS prowadzi działalność usługową, w której ważne znaczenie mają zasoby ludzkie. Doświadczenie 

i wiedza kluczowych pracowników przekłada się na unikalną pozycję konkurencyjną Grupy. Rynek pracy osób 

z kwalifikacjami wykorzystywanymi przez Grupę charakteryzuje się niską rotacją, co wzmacnia znaczenie tego 

czynnika ryzyka. W przypadku odejścia z Grupy kluczowych pracowników, tempo rozwoju mogłoby ulec 

osłabieniu. Ponadto, w przypadku przejścia kluczowych pracowników do firm konkurencyjnych, istniałoby 

ryzyko, iż firmy te mogłyby rozpocząć świadczenie usług o podobnym charakterze w stosunku do działalności  

Grupy. Wzrost konkurencyjności na rynku pracy w Polsce, wynikający m.in. z członkostwa w Unii Europejskiej 

oraz widoczna presja na podnoszenie wynagrodzeń może spowodować sytuację, w której koszty wynagrodzeń 

będą rosły w tempie szybszym aniżeli zakłada to Zarząd.  

 

Ryzyko związane z zarządzaniem przez Grupę prawami autorskimi 

Działania marketingu w miejscu sprzedaży, w szczególności audiomarketing, wymaga respektowania  praw 

autorskich tj.: autorów utworów, producentów, wykonawców. Głównym zagrożeniem mogą być zmiany 

w funkcjonowaniu organizacji zarządzających prawami autorskimi, (takich jak ZAiKS, SAWP, ZPAV, STOART etc.) 
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np.: poprzez prowadzenie niespójnej polityki zarządzania prawami autorskimi lub wzrostem opłat z tytułu 

wykorzystywania utworów muzycznych. 

 

Ryzyko szkód poczynionych klientom na skutek wadliwej pracy urządzeń  

Grupa posiada swoje urządzenia techniczne w kilku tysiącach punktach handlowych na terenie kraju i poza jego 

granicami. Są one skomunikowane z centralą poprzez łącza internetowe i satelitarne. Istnieje ryzyko 

zaprzestania działania urządzenia z powodów wewnętrznych (wadliwej konstrukcji, błędów w produkcji) jak 

i zewnętrznych (problemy z łączami satelitarnymi, dostępem do Internetu).Wszystkie przerwy w dostawie usług 

przez spółki Grupy spowodowane wadami technicznymi urządzeń mogą skutkować w roszczeniach 

reklamacyjnych i powodować wypłatę odszkodowań przez spółki Grupy. 

 

Ryzyko sezonowości przychodów 

Ryzyko sezonowości pojawia się w części przychodów związanych ze sprzedażą reklam, która w przyszłości 

będzie dodatkowo zwiększała swój udział w globalnych przychodach Grupy. W związku z powyższym, okresy 

zwiększonej konsumpcji w punktach sprzedaży (akumulacja sprzedaży następuje w IV kwartale roku) mogą 

również skutkować w większych przychodach Grupy z tytułu sprzedaży reklam. Równocześnie mniejsze obroty 

u największych klientów Grupy (sieci handlowe, galerie handlowe, sieci sklepów) w określonych częściach roku 

(początek roku, wakacje) mogą wpłynąć na niższe przychody z reklam. 

7. TRANSAKCE Z PODMIOTAMI POWIĄZANYMI 

Spółki Grupy zawierają transakcje między sobą w oparciu o warunki rynkowe. Informacje o transakcjach 

pomiędzy podmiotami powiązanymi znajdują się w informacji dodatkowej do skonsolidowanego sprawozdania 

finansowego Grupy IMS za 2010r. w nocie D3. 

 

8. PODMIOT UPRAWNIONY DO BADANIA SPRAWOZDAŃ 

Biegły rewident został wybrany przez Radę Nadzorczą uchwałą nr 2 z dnia 24 listopada 2010r. w sprawie 

wyznaczenia podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Spółki za 2010 rok oraz 

skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za 2010 rok. Jako podmiot uprawniony 

do badania sprawozdań finansowych, została wybrana firma  4Audyt Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, wpisana 

na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod nr 3363. Wynagrodzenie z tytułu 

badania sprawozdań zostało opisane w sprawozdaniu finansowym Spółki w nocie D7. 

9. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU 

Zarząd jednostki dominującej Internet Media Services SA potwierdza, zgodnie z jego najgłębszym przekonaniem 

i wiedzą, że roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej IMS za rok 2010 zostało 

przygotowane w celu prawidłowego i najwierniejszego przedstawienia sytuacji finansowej i majątkowej oraz 

wyniku finansowego za dany okres, zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej. 
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Wszelkie posiadane przez Zarząd na dzień zatwierdzenia sprawozdania do publikacji informacje, zostały wzięte 

pod uwagę przy sporządzaniu sprawozdania. 

 

 
 



 
 

 

6.2 Opinia niezależnego biegłego rewidenta dotycząca skonsolidowanego 
sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za okres od 1 stycznia 2010 roku do 
31 grudnia 2010 roku 
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6.3 Wybrane nieaudytowane dane finansowe Spółki i Grupy Kapitałowej IMS za okres 
od 1 stycznia 2011 roku do 30 września 2011 roku 
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A. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE I GRUPIE KAPITAŁOWEJ IMS 

 

Spółka Internet Media Services SA została utworzona w wyniku przekształcenia Spółki Internet Media Services 

Sp. z o.o. w spółkę akcyjną w dniu 10 kwietnia 2007 r. IMS Sp. z o.o. powstała w 2000 roku. 

Dane teleadresowe i rejestracyjne

Siedziba ul. Puławska 465, 02-844 Warszawa

Sąd Rejestrowy Sąd Rejonowy dla m.st.Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS 0000278240

Kapitał zakładowy 658 323,22 PLN

NIP 525-22-01-663

REGON 016452416

Strona www www.ims.fm

Telefon +48 22 870 67 76

Fax +48 22 870 67 33  

Grupa IMS działa w branży marketingu sensorycznego. Podstawowe obszary działalności Internet Media 

Services SA: 

-  Pośrednictwo w sprzedaży miejsca reklamowego – PKD 73.12.D; 

- Reprodukcja zapisanych nośników informacji (nagrań dźwiękowych, video, nośników komputerowych) – PKD 
18.20.Z; 

- Wydawanie nagrań dźwiękowych – PKD 59.20.Z; 

- Produkcja filmów i nagrań video – PKD 59.12.Z; 

- Rozpowszechnianie filmów i nagrań video – PKD 59.13.Z; 

- Projekcja filmów – PKD 59.14.Z.  

 

Na dzień 14 listopada 2011 roku w skład Grupy Kapitałowej IMS wchodzą poniższe spółki: 

- Tech Cave Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Lipowa 3 – IMS SA posiada 100 % udziałów; 

- Videotronic Media Solutions Sp. z o.o. z siedzibą w Świdnicy, ul. Serbska 78 - IMS SA posiada 70 % udziałów;  

- Innovative Media Solutions GmbH z siedzibą w Braunschweig, Magnitorwall 12, Niemcy - IMS SA posiada 100 
% udziałów;  

- Videotronic España Multimedia S.A. z siedzibą w Saragossie, Nave 12, Hiszpania – kontrolowana pośrednio 
poprzez Innovative Media Solutions GmbH, która posiada 83% udziałów. 

 

Na dzień publikacji niniejszego raportu, IMS SA ubiega się o dopuszczenie do Alternatywnego Systemu Obrotu 

na rynku NewConnect. 
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B. JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY 

 

1. Wybrane jednostkowe dane finansowe za III kwartał 2011 r. oraz dane 

porównawcze za III kwartał 2010 r. 

Za okres 01.01.2011r. - 

30.09.2011r. 

Za okres 01.01.2010r. - 

30.09.2010r. 

Za okres 01.07.2011r. - 

30.09.2011r. 

Za okres 01.07.2010r. - 

30.09.2010r. 

1 Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi 16 752 13 904 5 196 4 236

2 Amortyzacja 2 036 1 655 707 580

3 Zysk (strata) ze sprzedaży 2 419 305 607 -131

4 Zysk (strata) na działalności operacyjnej (EBIT) 2 516 142 635 -140

5 Zysk (strata) na działalności operacyjnej + amortyzacja (EBITDA) 4 552 1 798 1 342 441

6 Zysk (strata) brutto 1 982 113 310 -65

7 Zysk (strata) netto 1 487 -141 193 -206

Wyszczególnienie

000 PLN

 

Na dzień 30.09.2011 Na dzień 31.12.2010 Na dzień 30.09.2010

1 Rzeczowe aktywa trwałe 9 195 9 352 8 678

2 Należności długoterminowe 0 0 0

3 Należności krótkoterminowe 2 976 4 487 5 088

4 Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 2 531 811 1 064

5 Kapitał (fundusz) własny 10 401 8 761 21 411

6 Zobowiązania długoterminowe 4 260 4 347 3 865

a) w tym rezerwa na podatek odroczony i pozostałe rezerwy 

długoterminowe 1 740 1 540 1 463

7 Zobowiązania krótkoterminowe 7 856 7 744 7 047

a) w tym rezerwa na zobowiązania i ZFŚS 1 604 360 1 189

Wyszczególnienie

000 PLN

 

2. Komentarz Zarządu Emitenta na temat czynników i zdarzeń, które miały wpływ na 

osiągnięte wyniki finansowe 

Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi osiągnęły po III kwartałach 2011 r. wartość 16 752 tys. PLN, tj. wzrosły 

w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego o 20%. Wzrost wartości przychodów wynika głównie ze wzrostu 

świadczonych usług Digital Signage (wzrost o 60% z wartości 1 884 tys. PLN do 3 014 tys. PLN) oraz usług 

aromamarketingu (wzrost o 192% z wartości 427 tys. PLN do 1 248 tys. PLN). W pierwszych trzech kwartałach 2011 

roku w stosunku do porównywalnego okresu 2010 roku, nastąpił także istotny wzrost poziomu przychodów 

z abonamentów audio i video (wzrost o 14% z wartości 5 590 tys. PLN do 6 394 tys. PLN). W okresie 01 stycznia 2011 

r. – 30 września 2011 r. IMS SA odnotowała wyraźny wzrost wyniku finansowego w porównaniu z analogicznym 

okresem roku ubiegłego. Zysk operacyjny (EBIT)  na koniec III kwartału 2011 roku wyniósł 2 516 tys. PLN, tj. wzrósł o 

ponad 1 700 % w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. Szybka dynamika wzrostu wynikała z wyższych 

przychodów oraz z restrukturyzacji poziomu ponoszonych kosztów. Koszty działalności wzrosły w III kwartałach roku 

2011 o 5%, podczas gdy przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi w tym samym okresie wzrosły o 20%. Główne 

pozycje kosztowe to: 
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- usługi obce – spadek o 2% z kwoty 8 161 tys. PLN do kwoty 7 975 tys. PLN; 

- wynagrodzenia wraz ze świadczeniami – wzrost o 17% z kwoty 2 716 tys. PLN do kwoty 3 171 tys.PLN; 

- amortyzacja – wzrost o 23 % z kwoty 1 655 tys. PLN do kwoty 2 036 tys. PLN. Wzrost amortyzacji związany jest 

z realizowanymi na szeroką skalę działaniami inwestycyjnymi, głównie w zakresie Digital Signage oraz usług 

abonamentowych.  

 

W okresie pierwszych trzech kwartałów 2011 roku Spółka osiągnęła rekordową w całej historii wartość EBITDA 

w wysokości 4 552 tys. PLN.  

3. Informacje na temat aktywności, jaką podjęto w obszarze rozwoju prowadzonej 

działalności 

Jedną z podstawowych usług jakie Spółka w najbliższym czasie zamierza w dalszym ciągu intensywnie rozwijać jest 

Digital Signage „DS”. Wzrost przychodów z usługi DS związany jest z ilością obsługiwanych  kampanii reklamowych 

video. W pierwszych trzech kwartałach 2010 roku liczba kampanii reklamowych video wynosiła 223, podczas gdy 

w analogicznym okresie roku 2011 liczba ta to już 512 kampanii. Liczba ta sukcesywnie będzie wzrastać poprzez 

świadczenie usług reklamowych w galeriach handlowych, w których IMS wdraża system videomarketingu Digital 

Signage Premium. Inwestycja, na którą Spółka otrzymała dofinansowanie z Ministerstwa Rozwoju 

Regionalnego w ramach kredytu technologicznego, polega na wdrożeniu w 20 galeriach na terenie Polski 

nowej technologii w postaci ogólnopolskiego, centralnie zarządzanego Systemu DS z wykorzystaniem 

autorskiego oprogramowania do monitorowania pracy monitorów oraz oprogramowania do mierzenia 

skuteczności tej formy reklamy (iCapture). Na koniec III kwartału 2011 roku Spółka w ramach nowej 

technologii wdrożyła System Digital Signage Premium w 8 galeriach i łącznie z systemami 

videomarketingowymi wdrożonymi w poprzednich okresach, obsługiwała 17 galerii w zakresie wyżej 

wymienionej usługi.  

Na dzień 30 września 2011 roku Spółka dostarczała abonamentowe usługi interaktywnego systemu audio i video do  

3 747 obiektów. Dla porównania na dzień 30 września 2010 roku liczba punktów, w których świadczono w/w usługi 

to 3 246.  

IMS SA sukcesywnie zwiększa też liczbę punktów handlowych korzystających z usługi aromamarketingu. Na dzień  

30 września 2010 roku obsługiwaliśmy 401 punktów, podczas gdy na dzień 30 września 2011 roku liczba punktów 

z usługą abonamentu aroma wynosiła już 668 lokalizacji. 
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C. SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY 

1. Wybrane skonsolidowane dane finansowe za III kwartał 2011 r. oraz dane 

porównawcze za III kwartał 2010 r. 

 

Za okres 01.01.2011r. - 

30.09.2011r. 

Za okres 01.01.2010r. - 

30.09.2010r. 

Za okres 01.07.2011r. - 

30.09.2011r. 

Za okres 01.07.2010r. - 

30.09.2010r. 

1 Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi 20 319 17 228 6 376 5 355

2 Amortyzacja 2 064 1 703 719 589

3 Zysk (strata) ze sprzedaży 1 465 -1 013 227 -509

4 Zysk (strata) na działalności operacyjnej (EBIT) 1 531 -1 260 231 -603

5 Zysk (strata) na działalności operacyjnej + amortyzacja (EBITDA) 3 595 443 950 -14

6 Zysk (strata) brutto 809 -1 551 -193 -653

7 Zysk (strata) netto 425 -1 615 -277 -782

8

Zysk (strata) netto przypisany akcjonariuszom jednostki 

dominującej 646 -1 375 -214 -722

Wyszczególnienie

000 PLN

 

Na dzień 30.09.2011 Na dzień 31.12.2010 Na dzień 30.09.2010

1 Rzeczowe aktywa trwałe 9 316 9 098 8 664

2 Należności długoterminowe 0 0 0

3 Należności krótkoterminowe 3 350 5 722 3 355

4 Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 3 205 1 404 1 498

5

Kapitał (fundusz) własny z uwzględnieniem kapitału 

przypadającego udziałom niekontrolującym 8 320 7 618 16 430

6 Zobowiązania długoterminowe 4 265 4 399 3 959

a) w tym rezerwa na podatek odroczony i pozostałe rezerwy 

długoterminowe 1 034 847 873

7 Zobowiązania krótkoterminowe 10 135 10 116 9 323

a) w tym rezerwa na zobowiązania i ZFŚS 1 727 468 1 287

Wyszczególnienie

000 PLN

 

2. Komentarz Zarządu Emitenta na temat czynników i zdarzeń, które miały wpływ na 

osiągnięte wyniki finansowe 

Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi osiągnęły w pierwszych trzech kwartałach 2011 r. wartość 20 319 tys. PLN, 

tj. wzrosły w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego o 18%. Głównymi kategoriami przychodów w Grupie 

Kapitałowej są przychody z tytułu reklam audio i Digital Signage oraz przychody z tytułu usług abonamentowych 

audio, video i aroma. Najwyższe wzrosty Grupa, podobnie jak w przypadku IMS SA zanotowała w : 

- sprzedaży usług aromamarketingu (wzrost o 190% z wartości 430 tys. PLN do kwoty 1 248 tys. PLN) 

- sprzedaży usług Digital Signage (wzrost o 32% z wartości 3 238 tys. PLN do kwoty 4 288 tys. PLN)  

- sprzedaży usług abonamentowych audio i video (wzrost o 15% z wartości 5 835 tys. PLN do kwoty 6 733 tys. PLN) 
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W okresie pierwszych trzech kwartałów 2011 roku Grupa osiągnęła rekordową w całej historii wartość EBITDA 

w wysokości 3 595 tys. PLN.  

3. Informacje na temat aktywności, jaką podjęto w obszarze rozwoju prowadzonej 

działalności 

 

Na dzień 30 września 2011 roku Grupa IMS dostarczała abonamentowe usługi interaktywnego systemu 

audio i video do 3 844 punktów handlowych (analogiczny okres roku 2010 zamknął się wartością 3 304 obiektów). 

Intensywny rozwój usług aromamarketingu spowodował znaczący przyrost liczby obsługiwanych punktów. W trakcie 

12 miesięcy od dnia 30 września 2010 roku, Grupa zwiększyła ilość obiektów, w których świadczona jest usługa z 403 

do 668. Głównym klientem w tej usłudze jest firma NG2 (sieć sklepów CCC, Boti oraz Quazi).  

Grupa Kapitałowa w najbliższym czasie stawia na szybki rozwój usługi Digital Signage  oraz przychodów 

osiąganych ze sprzedaży systemów lokalizator. Podobnie jak w przypadku IMS, dofinansowanie z Ministerstwa 

Rozwoju Regionalnego w ramach kredytu technologicznego otrzymała spółka zależna Tech Cave Sp. z o.o. 

Projekt  „Wdrożenie innowacyjnej technologii Systemu Lokalizator – Multimedialny, Interaktywny, Stand 

Informacyjno-Reklamowy” zakłada instalacje interaktywnych standów w 12 galeriach handlowych na terenie 

całej Polski. W pierwszych trzech kwartałach roku 2011 Tech Cave przyjął jako środki trwałe instalacje w trzech 

galeriach handlowych: Pasaż Grunwaldzki we Wrocławiu, Galaxy w Szczecinie i Victoria w Wałbrzychu. 

 

  

 



 
 

 

7 Załączniki 
 

7.1 Aktualny odpis KRS Spółki 
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7.2 Ujednolicony aktualny tekst statutu Spółki 
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7.3 Definicje i objaśnienia skrótów 

7.3.1 Definicje i skróty formalne 

 Akcje: Akcje Internet Media Services SA z siedzibą w Warszawie. 

 Akcje serii A: 2.500.000 Akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,02 zł każda i łącznej wartości 
nominalnej 50.000 zł 

 Akcje serii B: 22.500.000 akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,02 zł każda i łącznej wartości 
nominalnej 450.000 zł 

 Akcje serii C: 1.241.820 akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,02 zł każda i łącznej wartości 
nominalnej 24.836,40 zł 

 Akcje serii D: 6.324.341 akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,02 zł każda i łącznej wartości 
nominalnej 126.486,82 zł 

 Akcje serii E: 350.000 akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,02 zł każda i łącznej wartości 
nominalnej 7.000 zł 

 Akcjonariusz: Uprawniony z Akcji Spółki. 

 ASO, alternatywny system obrotu, Alternatywny System Obrotu: Alternatywny System Obrotu, o którym mowa 
w art. 3 pkt 2 Ustawy o obrocie, organizowany przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie SA 

 Autoryzowany Doradca: Autoryzowany Doradca w Alternatywnym Systemie Obrotu, organizowanym przez GPW 
– Dom Inwestycyjny Investors S.A. z siedzibą w Warszawie. 

 Emitent, Spółka, IMS S.A., IMS: Internet Media Services SA z siedzibą w Warszawie. 

 Grupa IMS/ Grupa Kapitałowa Internet Media Services S.A./ Grupa Kapitałowa IMS: Emitent i spółki od niego 
zależne to jest:  
Tech Cave Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie (Tech- Cave) , Videotronic Media 

Solutions Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Świdnicy (VMS) , Innovative Media Solutions 

Gmbh z siedzibą w Hamburgu (IMS Niemcy), oraz spółka zależna od Innovative Media Solutions GmbH- 

Videotronic España Multimedia S.A. z siedzibą w Saragossie (IMS Hiszpania). 

 Giełda, GPW: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA 

 GUS: Główny Urząd Statystyczny. 

 KDPW, KDPW SA: Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych SA z siedzibą w Warszawie. 

 Kodeks Cywilny, K.C.: Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) 

 Kodeks Karny: Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553 z późn. zm.). 

 Kodeks spółek handlowych, KSH, Ksh: Ustawa z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 
94, poz. 1037 z późn. zm.). 

 Komisja, KNF: Komisja Nadzoru Finansowego w Warszawie. 

 Dokument Informacyjny: Niniejszy Dokument przygotowany zgodnie z wymogami określonymi w Załączniku Nr 1 
do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu uchwalonego Uchwałą Nr 147/2007 Zarządu Giełdy Papierów 
Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 1 marca 2007 r. (z późn. zm.). 

 KRS: Krajowy Rejestr Sądowy. 

 NBP: Narodowy Bank Polski. 

 NewConnect, rynek NewConnect: Alternatywny System Obrotu organizowany przez Giełdę Papierów 
Wartościowych w Warszawie SA 

 NWZA, NWZ: Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Internet Media Services  SA. 

 PKD: Polska Klasyfikacja Działalności. 

 PLN, zł, złoty: Jednostka monetarna Rzeczypospolitej Polskiej. 

 RN, Rada Nadzorcza: Rada Nadzorcza Internet Media Services SA 

 Regulamin Alternatywnego Systemu Obrotu: Regulamin Alternatywnego Systemu Obrotu uchwalony Uchwałą nr 
147/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA z dnia 1 marca 2007 r. (z późn. zm.). 

 Regulamin GPW, Regulamin Giełdy: Regulamin Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA 

 SA: Spółka Akcyjna. 

 Statut, Statut Spółki, Statut Emitenta: Statut Internet Media Services SA 

 UOKiK: Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. 

 Ustawa o obrocie instrumentami finansowymi, Ustawa o Obrocie: Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie 
instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2005 r. Nr 183, poz. 1538 z późn. zm.). 

 Ustawa o ofercie publicznej, Ustawa o Ofercie: Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach 
wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych 
(tekst jednolity: Dz. U. z 2009 r. Nr 185, poz. 1439). 
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 Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów: Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i 
konsumentów (Dz. U. z 2007 r. Nr 50 poz. 331 z późn. zm.). 

 Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych: Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od 
osób fizycznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307). 

 Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych: Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od 
osób prawnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 54 poz. 654 z późn. zm.). 

 Ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych: Ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności 
cywilnoprawnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r. Nr 68 poz. 450 z późn. zm.). 

 Ustawa o rachunkowości, Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity: Dz. U. z 2009 r. Nr 
152, poz. 1223 z późn. zm.). 

 WZA, Walne Zgromadzenie Spółki: Walne Zgromadzenie Internet Media Services SA 

 Zarząd, Zarząd Spółki, Zarząd Emitenta: Zarząd Internet Media Services SA 

 ZWZ: Zwyczajne Walne Zgromadzenie Internet Media Services SA 

7.3.2 Definicje i skróty biznesowe 

 Marketing sensoryczny: stosunkowo nowy obszar  działań marketingowych, włączanie zmysłów wzroku, słuchu, 
węchu, smaku oraz dotyku w procesy budowy marek. W ramach tego obszaru wyróżniane są działania z zakresu: 

o audiomarketingu- przygotowanie i emisja formatów muzycznych oraz produkcja i emisja reklam 
dźwiękowych,  

o videomarketingu- produkcja i emisja przekazów reklamowych na ekranach plazmowych, 
o aromamarketingu- dobór i instalacja kompozycji zapachowych. 

 DDS: (ang. Dynamic Digital Signage), cyfrowa emisja treści multimedialnych poprzez system ekranów plazmowych 
lub LCD zainstalowanych w np. sieciach handlowych, lotniskach, dworcach itp. 

 GoldenEar24: autorskie rozwiązanie spółki IMS z zakresu pomiaru i kontroli dźwięku w miejscu sprzedaży 

 POPAI (Point of Purchase Advertising International): jedna z największych na świecie organizacji zajmujących się 
m.in. badaniem skuteczności działań promocyjnych i reklamowych w miejscu sprzedaży. 

 System interaktywny: to taki system, który poprzez przesyłany komunikat w miejscu sprzedaży powoduje 
konkretne, zaplanowane zachowania konsumenckie. 

 ISA, ISV: Interaktywny System Audiomarketingowy, Interaktywny System Videomarketingowy 

 Kampania reklamowa: Zespół działań marketingowych, odbywających się w mediach masowych, mających na 
celu osiągnięcie zakładanego celu marketingowego reklamodawcy 

 Klient muzyczny: Oznacza klienta (najczęściej punkt handlowy lub sieć punktów handlowo-usługowych), u 
którego emitowany jest zindywidualizowany program muzyczny, składający się z utworów dopasowanych do 
wizerunku marki 

 Klient reklamowy: Oznacza klienta, w którego placówce handlowej emitowane są komercyjne, dźwiękowe i/lub 
wizualne kampanie reklamowe mające na celu osiągnięcie zakładanego celu marketingowego reklamodawcy 

 Kontent (ang. content) tu: kontent audio, kontent video np. zawartość programu video, składająca się z 
odpowiednio zmontowanych  materiałów o charakterze reklamowym, informacyjnym i rozrywkowym 

 POS: ( ang. Point of Sale), punkt sprzedaży. Stąd dalsze rozwinięcia jak:  Radio POS (radio w miejscu sprzedaży). 
POS TV (telewizja w miejscu sprzedaży), itp. 

 System CRM: (ang. Customer Relationship Management)- system IT pozwalający na zarządzanie relacjami z 
klientem 

 ISO 9001: międzynarodowa norma określająca jakie wymagania powinien spełniac system zarządzania jakością 

 System SELECTOR: oprogramowanie do zarządzania bazami muzycznymi i układania play list 

 System SCALA: oprogramowanie do zarządzania systemami Digital Signage, ze szczególnym uwzględnieniem 
emisji reklam 

 SAWP: Stowarzyszenie Artystów Wykonawców Utworów Muzycznych i Słowno Muzycznych 

 Spot: (ang.) tu: spot reklamowy, np. reklama radiowa, telewizyjna 

 STOART: Związek Stowarzyszeń Artystów Wykonawców 

 ZAiKS: Stowarzyszenie Autorów ZAiKS; Związek Autorów i Kompozytorów Scenicznych 

 ZPAV: Związek Producentów Audio-Video 
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